Bab III
Metode Pengembangan

3.1. Model Pengembangan
Precious Decoration merupakan sebuah bisnis yang bergerak dibidang dekorasi
acara pesta dengan konsep yang ditawarkan yaitu personalized design, dengan fokus
target utama yaitu masyarakat generasi Y dengan golongan menengah keatas yang
berdasarkan teori VALS memiliki sifat achiever dan experiencer atau bisa disebut
masyarakat yang peduli akan image dan suka mengikuti trend. Gaya desain seiring
berjalanya waktu akan banyak muncul gaya-gaya desain baru menyesuaikan selera
masyarakat pada waktu itu. Modern-minimalism merupakan pengembangan gaya
desain yang berawal dari gaya desain swiss style (Gambar 3.1) yang lahir pada era
modernisme pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sama halnya dengan
dekorasi, selera dari masyarakat generasi X dan Y pun berbeda dan tidak bisa
disamakan, karena trend yang mereka ikuti pun berbeda, dimana masyrakat generasi
Y cenderung menyukai model dekorasi yang simple, elegan, dan eyecatching, maka
didalam teori gaya desain untuk solusi komunikasi visual penelitian bisnis ini Precious
Decoration menganut gaya desain modern-minmalism yang disesuaikan dengan target
market dari Precious Decoration.

Gambar 3.1 Swiss Style Design
Sumber: swiss style-design.com
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3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual)
Berdasarkan latar belakang masalah dan analisa, Precious Decoration merupakan
Brand baru yang masih belum dikenal oleh masyarakat. Untuk membangun image dan
Brand awareness dari target audience maka dibutuhkanlah solusi komunikasi visual
yang efektif. Solusi komunikasi visual tersebut dilakukan melalui perancangan Brand
identity dan media promosi. Melalui solusi komunikasi visual tersebut, masyarakat bisa
mengetahui keunggulan dari bisnis Precious Decoration dibanding dengan kompetitor
lainnya. Brand yang akan dibuat perlu menonjolkan value dari Precious Decoration
yaitu memiliki konsep personalized design, dan berkaitan dengan nama Precious
sendiri. Personalized digambarkan melalui bentuk berlian yang karakteristiknya selalu
berbeda, karena setiap berlian murni selalu memiliki ikatan karbon yang berbeda,
seperti sebutan dari personalized sendiri yang disesuaikan dengan keinginan
customer, dan setiap customer pun pasti memiliki keinginan sendiri yang berbeda
dengan customer lainya, nama Precious sendiri digambarkan dalam bentuk tiga berlian
yang melambangkan kepercayaan, cinta, dan kesetiaan yang merupakan unsur-unsur
utama pada sebuah berlian yaitu unsur murni yang kemudian diterapkan dalam
pemilihan nama Precious, karena Precious sendiri berarti berharga sesuai dengan
perayaan acara pesta yang dilakukan untuk mengenang suatu moment yang berharga.
Sedangkan penambahan kata decoration memiliki tujuan untuk memudahkan target
market dalam mengenal Brand dan mengetahui jasa yang ditawarkan oleh
perusahaan. Filosofi dari logo Precious Decoration adalah tampilan dekorasi pintu
yang melambangkan jalan kehidupan baru, sesuai dengan para pelanggan yang
menggunakan dekorasi sebagai pelengkap dari acara atau moment yang penting bagi
mereka.

Media promosi yang digunakan oleh Precious Decoration yaitu berupa online,
seperti Instagram, Line, Website dan lain-lain. Selain itu terlepas dari media promosi
online, Precious Decoration juga menggunakan media promosi offline, yaitu logo,
stationary, mengikuti expo, mengadakan event dan lain sebagainya. Media promosi
tersebut bukan hanya untuk mengetahui keberadaan Precious Decoraion, namun
media promosi tersebut dirancang untuk menanamkan value dan juga memotivasi
daya target beli dari target audience.
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Brand Verbal
Brand verbal merupakan sebuah cerita narasi singkat yang bertujuan untuk
memberikan makna atau biasa dikenal dengan Value Proporsition dari sebuah Brand.
Brand verbal dari Precious Decoration adalah perusahaan baru yang bergerak
dibidang jasa dekorasi acara pesta yang menawarkan jasa dengan konsep
personalized design menggunakan product catalog. Sehingga desain yang diinginkan
oleh customer dapat terealisasikan sesuai dengan keinginan mereka, dan target
market dari Precious Decoration adalah masyarakat generasi Y dengan sifat achiever
dan experiencer.
Brand Attributes
Brand Attributes adalah beberapa kata kunci atau keywords yang diambil dari
Brand Verbal. Keywords tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah
Brandline atau tagline. Brand Attributes dari Precious Decoration adalah personalized,
trusted, modern dan elegan.

3.2.1. Konsep Gaya Desain
Gaya desain utama untuk Precious Decoration adalah minimalism namun memiliki
kesan modern dan elegan serta dapat menunjukan bahwa Precious Decoration
memiliki konsep

personalized

design,

dengan cara

menggunakan

beberapa

pendekatan dari karakteristik gaya desain swiss style yang kemudian diadaptasikan
dan disesuaikan dengan karakteristik dari Precious Decoration. Gaya desain swiss
style sendiri digunakan karena prinsipnya yang menunjukan minimalis dan objektif
serta mengandung arti yang sangat dasar, sehingga menggunakan desain yang
minimal untuk membuat pembaca lebih fokus pada apa yang benar-benar penting
(Heller & Vienne, 2012). Beberapa karakteristik yang akan digunakan dari swiss style
adalah minimalis, simple, dan penggunaan san-serif. Kata kunci dari prinsip swiss style
sendiri adalah kebersihan (cleanliness), keterbacaan (readability), dan objektifitas
(objectivity) (Budrick, 2015).
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Gambar 3.2 Moodboard Visual
Sumber: Pinterest

3.2.1.1. Konsep Tipografi
Berdasarkan hasil analisa dari bab 2.2 yang membahas tipografi dan penentuan
gaya desain, tipografi memiliki peran penting dalam setiap karya desain grafis yang
berlangsung dari masa ke masa yang berhubungan dengan manusia. Precious
Decoration memutuskan untuk menggunakan typefaces sesuai dengan karakteristik
dari swiss style dengan tipe san-serif yaitu monserat alternates (Gambar 3.3) karena
memiliki tampilan yang lebih tipis untuk memberikan kesan ramping dan elegan namun
tetap memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi.

Gambar 3.3 Typeface Primary monserat alternates
Sumber : Data Internal
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3.2.1.2. Konsep Warna
Atas dasar teori pada bab 2.2 mengenai warna, warna yang akan digunakan
sebagai Brand identity dari Precious Decoration adalah biru tua dan warna emas
(Gambar 3.4). Warna biru tua digunakan untuk menunjukan sisi profesionalitas atau
usaha yang terpercaya dan warna emas menunjukan sisi kemulian dan elegan.

Gambar 3.4 Palet warna Precious Decoration
Sumber : Data Internal

3.2.1.3. Komposisi Layout
Atas dasar teori pada bab 2.2 mengenai gaya desain yang sudah dibahas,
komposisi layout yang akan diterapkan pada media promosi utama seperti Website
dan produk katalog offline adalah menggunakan konsep minimalis dengan beberapa
pendekatan karakteristik dari gaya desain swiss style, yaitu desain yang lebih bersih
dan penggunaan foto yang lebih menonjol dibandingkan tipografi atau elemen desain
pendukung (Gambar 3.5). Tujuan utama dari penggunaan komposisi ini adalah
menjadikan foto sebagai salah satu point of interest dari media yang digunakan,
karena hasil foto pada media ini menunjukan portfolio dari Precious Decoration dan
peralatan yang digunakan sebagai kebutuhan personalized design.

Gambar 3.5 Konsep Komposisi
Sumber : Pinterest
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3.2.2. Konsep Pemilihan Media
Precious Decoration merupakan sebuah perusahaan yang bisa dibilang masih
baru sehingga diperlukan dalam membangun Brand awareness. Karena Brand
awareness berguna untuk meningkatkan keakraban antara Brand dengan konsumen
pada setiap interaksi baik ketika melihat dan mendengar atau memikirkan (Ivan
Mulyadi, 2017).
3.2.2.1. Graphic Standard Manual
Berikut adalah rangkaian-rangkaian identitas yang dirancang dalam graphic
standard manual atau biasa disebut dengan Brand guideline untuk menggambarkan
keseluruhan perusahaan yang nantinya dapat membangun dalam pembangunan
Brand awareness pada perusahaan Precious Decoration. Buku Brand guideline sendiri
dibuat untuk menjadi panduan dalam batasan penggunaan logo, stationery, dan
elemen-elemen lainnya, hingga pengaplikasiannya. Material yang akan digunakan
untuk Graphic Standard Manual adalah enchance 216 (Cover) & Enchance 118
dengan ukuran 18 cm x 24 cm.
Berikut merupakan hal atau konten yang dijelaskan dalam Graphic Standard
Manual Precious Decoration:

a) Introduction
Introduction akan menjelaskan tujuan dibuatnya Graphic Standard Manual
dan penjelasan sekilas tentang isi dari Graphic Standard Manual Precious
Decoration.

b) Brand Philosophy
Brand Philosophy akan menjelaskan tentang bisnis Precious Decoration, visi
dan misi perusahaan, target audience, dan lain sebagainya seputar Brand
Precious Decoration.

c) Logo Philosophy
Logo Philosophy akan menjelaskan bagaimana desain logo perusahaan
dapat menggambarkan Brand dari Precious Decoration.
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d) Logo Configuration
Logo Configuration berisi tentang penjelasan mengenai logotype dan
logogram.

e) Clear Space Area
Clear Space Area menjelaskan mengenai aturan area kosong di sekeliling
logo, yang berfungsi untuk memastikan visibilitas dari logo tersebut. Elemen
sekecil apapun tidak boleh menggangu area ini.

f)

Minimum Size
Minimum Size menjelaskan tentang aturan pengunaan logo dengan ukuran
yang paling minimum. Poin ini juga berfungsi untuk menjaga visibilitas dari
logo.

g) Typography
Typography akan menjelaskan tentang pemilihan typeface yang digunakan
dalam desain logotype, judul, bodytext, dan lain sebagainya.

h) Logo Color Palette
Logo Color Palette menjelaskan mengenai warna-warna yang digunakan
pada logo Precious Decoration beserta dengan spesifikasi kode warnanya.

i)

Color Usage
Color Usage menjelaskan tentang full color logo, black logo, dan white logo.

j)

Grayscale Background
Grayscale Background menjelaskan mengenai penggunaan logo pada
background warna-warna grayscale, seperti hitam, putih, dan abu-abu.

k) Incorrect Logo Usage
Incorrect Logo Usage menjelaskan tentang aturan penggunaan maupun
larangan yang harus diperhatikan dalam pengaplikasian logo.
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l)

Stationary
Stationary akan menunjukan desain stationary yang digunakan oleh
Precious

Decoration.

Berikut

merupakan

beberapa

stationary

yang

digunakan oleh Precious Decoration.

3.2.2.2. Stationary
Berikut merupakan beberapa stationary yang digunakan oleh Precious Decoration:


Bussiness Card
Business Card merupakan salah satu tahapan awareness yang berguna
untuk memperkenalkan perusahaan yang didalamnya berisi alamat dan
kontak perusahaan yang dapat dihubungi serta merupakan salah satu hal
yang paling penting dan dibutuhkan dari awal periode sampai periodeperiode selanjutnya. Material yang akan digunakan untuk Business Card
adalah Constellation Country dengan ukuran: 9 cm x 5.5 cm dengan jumlah
1box (100 lembar).



Letterhead
Letterhead berguna untuk menyampaikan informasi tertulis kepada vendor
atau perusahaan lain. Juga digunakan untuk memberikan informasi tertulis
kepada konsumen seperti pricelist atau surat penawaran. Material yang
akan digunakan untuk Letterhead adalah HVS 100 gsm dengan ukuran 21
cm x 29,7 cm (A4) dengan jumlah 1rim (500 lembar).



Amplop surat
Amplop surat digunakan sebagai kegiatan surat menyurat berupa surat
penawaran maupun permintaan kerjasama kepada perusahaan maupun
konsumen. Material yang akan digunakan untuk amplop surat adalah Inkjet
Paper dengan ukuran 24.5 cm x 37 cm dengan jumlah 100 lembar.



Folder Map
Folder map digunakan untuk menyimpan data arsip dan surat yang akan
diberikan kepada konsumen maupun hasil copy dari surat yang disimpan
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oleh perusahaan. Selain itu dapat digunakan juga untuk menyimpan daftar
pricelist ketika sedang mengadakan pameran. Material yang akan
digunakan untuk Folder Map adalah Art Paper 230 dengan ukuran 23 cm x
33,5 cm dengan jumlah 100 lembar.


Stempel
Stempel digunakan untuk memberikan tanda lunas atau sebagai pengganti
tanda tangan dalam nota. Ukuran yang akan digunakan untuk stamp
adalah 3,5 cm dengan warna hitam dan jumlah sebanyak 1pcs.



Uniform
Uniform akan digunakan oleh staff ketika sedang melakukan proses
dekorasi di venue acara, yang bertujuan untuk membedakan dan
memastikan

staff

berasal

dari

Precious

menunjukan

profesionalitas

dari

perusahaan.

digunakan

untuk

uniform

adalah

kaos

Decoration,
Material

dengan

serta

untuk

yang

akan

ukuran

S-XXL

menyesuaikan staff dengan jumlah produksi 5pcs.


Job Order List
Order List berguna sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan
konsumen terhadap Precious Decoration. Alat untuk mengetahui berapa
banyak pengeluaran yang dikeluarkan konsumen beserta rincian. Material
yang akan digunakan untuk Order List adalah HVS 100 gsm dengan
ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4) dengan jumlah 1 rim (500 lembar).



ID CARD
ID CARD berguna sebagai tanda pengenal ketika melakukan dekorasi
didalam venue acara, sehingga dapat memudahkan proses keluar masuk
dilingkungan venue. Material yang akan digunakan untuk ID CARD adalah
gravoply & akrilik dengan ukuran 5,6 cm x 8,4 cm dengan jumlah 4pcs.



Signage
Signage merupakan media promosi yang efektif, bisa digunakan untuk
menunjukan lokasi booth stand saat pameran atau lokasi kantor
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perusahaan. Signage juga dapat digunakan untuk meningkatkan Brand
awareness dari masyarakat yang melewatinya. Material yang akan
digunakan untuk signage adalah akrilik & cutting sticker dengan jumlah
2pcs.

3.2.2.3. Media Promosi
Selain Brand Identity, Precious Decoration juga membutuhkan media komunikasi
lainnya untuk membantu dan meningkatkan Brand awareness di benak konsumen. Hal
ini sangat diperlukan agar perusahaan bisa semakin dikenal oleh target market. Berikut
merupakan media komunikasi yang digunakan oleh Precious Decoration:


Media sosial (Intagram, Line@)
Berdasarkan teori media promosi pada bab 2.2 media sosial memiliki
potensi paling kuat untuk membangun hubungan antara perusahaan
dengan konsumen, tidak hanya itu media sosial juga bisa membangun
kesadaran akan Brand awareness. Maka, media promosi yang akan
digunakan oleh Precious Decoration adalah Instagram, dan Line@. Media
Instagram akan masuk dalam tahap awareness yang nantinya akan
digunakan sebagai sarana dalam pemberian informasi atau update mulai
dari events, portfolio, dan promosi untuk calon kostumer dari Precious
Decoration. Sedangkan Line@ akan masuk dalam tahap purchase karena
akan memfasilitasi client dan Precious Decoration sebagai sarana
komunikasi diluar meeting, serta melakukan broadcast beberapa informasi
seputar meeting, event, dan giveaway.

Instagram sendiri merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk
membagikan foto yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto,
menggunakan filter

dan dibagikan kedalam

media sosial lainnya

(Salamoon, 2013) dan sangat digemari oleh anak muda terutama
masyarakat generasi Y-Z. Dari membagikan foto tersebut, masyarakat
dapat menemukan apa yang mereka ingin cari melalui hashtag. Hashtag
sendiri biasa ditulis ketika mengunggah foto sehingga memudahkan orang
lain dalam mencari foto. Hal tersebut dapat diterapkan oleh Precious
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Decoration saat mengunggah foto dengan menuliskan hastag seperti
partydecoration, sweetseventeen, dekorasi Semarang, dan sebagainya.
Tidak hanya itu berdasarkan survey online yang telah dilakukan di kota
Semarang menyatakan 86,7% orang-orang di Semarang menggunakan
media instagram untuk kesehariannya. Ambience yang akan digunakan
dalam merancang instagram adalah bersih dan mudah dimengerti serta
terlihat professional, sesuai dengan karakteristik dari swiss style.
Sedangkan Line@ berguna untuk bertukar informasi dan sebagai sarana
komunikasi antara Precious Decoration dengan client. Dari hasil survey
online kepada masyarakat generasi Y disemarang menyatakan bahwa
83,3% menggunakan media komunikasi line dan sisanya menggunakan
media komunikasi lainnya yaitu whatsapp dan facebook. Selain itu
keuntungan

dari

menggunakan

media

sosial

adalah

memberikan

opurtunitas pada perusahaan untuk menerima dan tanggapan yang murni
dari banyak orang pada saat yang bersamaan dan dengan biaya yang
rendah (Barbara P, & Cabiddu. F. 2016).


Website
Menurut Alina Wheeler (2013) mengatakan bahwa website juga termasuk
salah satu Brand touchpoint yang sangat penting sebagai media
komunikasi untuk membangun sebuah Brand awareness. Website juga
diyakini dapat berdampak lebih dalam meyakinkan costumer untuk memilih
vendor

dikarenakan

website

memiliki

informasi

yang

lebih

detail

dibandingkan dengan media lain, selain itu website juga akan digunakan
Precious Decoration sebagai media utama karena didalam website mampu
untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat memberikan sarana
product catalog secara online, selain itu website dari Precious Decoration
akan dibagi menjadi beberapa content sebagai berikut:

1. Home yang berisikan tampilan menu utama secara keseluruhan
2. New Project berisikan hasil foto dekorasi dari project terbaru yang
dikerjakan oleh Precious Decoration.
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3. Portfolio yang berisikan hasil foto yang pernah dikerjakan oleh Precious
Decoration, yang nantinya akan diseleksi berdasarkan venue dan tema
sehingga memudahkan calon konsumen dalam menyeleksi.
4. Product Catalog yang berisikan foto dari barang-barang dekorasi yang
dimiliki oleh Precious Decoration sehingga calon konsumen dapat
memahami nantinya barang-barang seperti apa yang akan digunakan
untuk keperluan dekorasinya sehingga sesuai dengan ekspetasi yang
diharapkan.
5. About Us berisikan mengenai penjelasan dari Precious Decoration dan
keuntungan

apa

saja

yang

akan

perusahaan

tawarkan

jika

menggunakan jasa dari Precious Decoration.
6. Guest Book yang berisikan form untuk melakukan konsultasi modelmodel dekorasi oleh client beserta data dan venue acara yang nantinya
akan terhubung dengan email Precious Decoration.
7. Event Gallery yang berisikan file-file foto dari target market yang
mengikuti promo dan mengikuti sesi foto di booth Precious Decoration
saat pameran berlangsung. Target market juga dapat mengunduh
langsung

file

yang

diinginkan

sebagai

kenang-kenangan

saat

melakukan foto bersama Precious Decoration.

Gaya desain layout yang akan digunakan untuk website adalah simplicity
sesuai dengan prinsip user interface yang baik seperti yang sudah
dijelaskan pada bab 2.2 yaitu sederhana, bersih dan mudah dimengerti
serta memiliki berbagai informasi, sehingga menimbulkan user experience
yang baik pada calon target market.


Brosur
Berdasarkan teori penelitian, brosur termasuk salah satu tahap penting
dalam media promosi dan tergolong dalam media BTL tahap considering
dan choosing untuk proses pembangunan Brand awareness (Ivan Mulyadi,
2017- 28). Karena hal tersebut merupakan tahap-tahap yang membuat
calon konsumen mempertimbangkan ketika hendak melakukan pembelian
atau

mungkin

dikategorikan

dalam

daftar

pertimbangan.

Precious

Decoration akan menggunakan brosur sebagai media promosi yang akan
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dibagikan saat pameran berlangsung, dimana brosur berisikan beberapa
jenis event yang pernah didekorasi oleh Precious Decoration dan, link
untuk sosial media agar mudah dijangkau dan informasi mengenai
Precious Decoration, serta pricelist dari paket dekorasi yang akan
didapatkan jika menggunakan jasa dari Precious Decoration, selain itu
brosur juga bisa dititipkan di café, atau venue yang sering di gunakan untuk
acara pesta.


Pop-up Booth
Pop-up booth juga merupakan salah satu media yang termasuk dalam
tahapan awareness. Pop-up booth bisa dikatakan bagian dari cara promosi
yang membuat konsumen bisa melihat dan merasakan secara langsung
tanpa hanya melihat secara online saja. Desain booth yang cantik dan
menarik dapat menambah point of interest Pop up booth untuk Precious
Decoration akan hadir dalam event-event tertentu seperti pameran
dekorasi, pameran stand, wedding fair/expo yang dimana pameran
tersebut merupakan pameran yang diperuntukan khusus untuk vendorvendor yang menyediakan jasa saat acara pesta seperti pernikahan dan
ulang tahun.

Desain display booth yang akan digunakan oleh Precious Decoration
sesuai dengan Brand attributes perusahaan yaitu modern dan elegan
dengan menggunakan hiasan bunga dan lampu terarrium. Sedangkan
warna dari display booth Precious Decoration menyesuaikan dengan
warna yang menunjukan kesan bersih dan elegan yaitu rose gold, abuabu,merah dan putih. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kota
Semarang selalu mengadakan sebuah event besar bernama “IKAPESTA”
(Gambar 3.2.3) di mana pada event tersebut semua vendor yang
berhubungan dengan acara pesta akan hadir dan membuka stand
pameran masing-masing. Strategi promosi ini bisa dimanfaatkan oleh
Precious Decoration untuk menjadi peluang dan mengoptimalkan strength
perusahaan (Eddy Yunus 2016).
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Gambar 3.6 Wedding Expo IKAPESTA 2017
Sumber: Instagram Ikapesta



Media Interaktif
Media Interaktif merupakan media penghubung yang menghubungkan
antara social media, pop up booth, dengan website. Media Interaktif akan
dilakukan dengan cara mempromosikan booth yang akan diadakan di
pameran/expo melalui media Instagram dengan cara melakukan share
post yang telah diupload oleh Precious Decoration mengenai event yang
akan datang dan melakukan tag pada 5 teman dan Precious Decoration,
hasil dari share dan tag dapat ditunjukan kepada crew yang ada di booth
Precious Decoration saat pameran untuk mendapatkan sesi foto gratis di
booth Precious Decoration. Setelah itu hasil foto bisa langsung diunduh
sendiri oleh para pengunjung lewat website Precious Decoration.



Transportation Media
Transportation media merupakan jasa promosi yang menggunakan alat
transportasi seperti mobil, truck, dan pickup. Sehingga masyarakat lebih
aware terhadap Brand ketika mereka sedang berada di jalan raya ataupun
ketika melihat mobil tersebut. Berdasarkan penelitian dari customer
journey, setiap harinya masyarakat selalu melakukan aktivitas seperti pergi
ke sekolah, kampus, dan kantor sehingga menyebabkan Transportation
media sebagai salah satu media yang efektif yang dapat digunakan saat di
jalan raya.
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Merchandise
Merchandise berguna untuk meningkatkan awareness pada Brand
Precious Decoration. Pemberian merchandise akan dilakukan di Stand
Precious Decoration saat mengikuti pameran dan dibagikan kepada para
pengunjung stand Precious Decoration yang mengunjungi stand Precious
Decoration, dan melakukan konsultasi desain dekorasi atau melakukan
pembayaran DP dengan menggunakan Precious Decoration sebagai
vendor dekorasi untuk acara pestanya. Merchandise yang dibagikan
berupa totte bag, pen, notebook, brosur, dan sebuah produk katalog.

3.2.3 Program Media
Dalam pemilihan media komunikasi telah diseimbangkan dengan analisa customer
journey. Hal ini menjelaskan 5 siklus chanel dalam tahapan komunikasi yang dimana
merupakan fase pembangunan titik temu antara calon konsumen dengan suatu Brand
(Michael Redbord, 2011) Berikut merupakan chanel phase dalam tahapan komunikasi:

1. Awareness: Membangun awareness kepada konsumen atau pelanggan
mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah bisnis.
2. Evaluation: Membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition yang
ditawarkan oleh sebuah bisnis.
3. Purchase: Memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli.
4. Delivery: Memfasilitasi value proporsition (dapat berwujud barang, jasa, atau
bahkan suatu pengalaman).
5. After Sales: Menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli).

Berikut juga merupakan tahapan komunikasi antar Brand dengan konsumen
melalui media komunikasi yang didapat melalui hasil wawancara dengan expert dan
extreme users.


Pagi hari: bangun tidur, membuka handphone dan mengecek media sosial



Sekolah: bersiap-siap untuk memulai kegiatan di sekolah, media komunikasi yang
ditemui berupa majalah dinding di sekolah dan media sosial.



Kuliah: bersiap-siap menuju ke kampus, media komunikasi yang ditemui berupa
majalah dinding, flyer dan media sosial.
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Kerja: bersiap-siap berangkat ke tempat kerja (kantor, universitas, mall, lapangan)
dengan menaiki kendaraan, media komunikasi yang ditemui berupa flyer, poster,
billboard, transportasi, dan media sosial.



Gereja: bersiap-siap berangkat untuk beribadah, media komunikasi yang ditemui
berupa poster, flyer, dan media sosial.



Perjalanan pulang: dalam perjalanan, media komunikasi yang dapat dilihat adalah
billboard, flyer, transportasi, dan media sosial.



No
1

2

Hangout di Mall: melihat acara, shoping, pameran, daktif dengan media sosial.

Media
GSM

Media Sosial

Waktu

Touchpoints

Maret – April

Internal

2018

Perusahaan

Setiap hari,

Instagram &

Membangun Awareness ,

sebelum dan

Line @

menyampaikan value

sesudah acara.

3

POP

Chanel Phases
Membangun Awareness

proporsition

Minggu ke 3 Mei

Final Exibition di

Purchase, Evaluation,

2018

Mall

Menyampaikan Value
Proporsition, Membangun
Awareness

4

Iklan Video

Setelah POP &
Setelah Job

Instagram &

Menyampaikan value

Website

proporsition, After Sales
Service

5

Signage

Berlanjut

Lokasi dimana

Membangun Awareness

signage
ditempel
6

Seragam

Maret 2018-

Venue saat

Seterusnya

melakukan

(selama bisnis

kegiatan
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Evaluation, Awareness

7

8

berjalan)

dekorasi

Transportasi

Maret 2018-

Jalan raya yang

perusahaan

Seterusnya

dilewati oleh

(selama bisnis

transportasi

berjalan)

perusahaan

Maret 2018-

Venue pesta,

Seterusnya

Kafe, EO

Brosur

Purchase, Delivery,
Awareness

Membangun Awareness

setiap 3 bulan
9

Website

April 2018-

Link website

Purchase, Evaluation,

Seterusnya

diletakan pada

Value Proporsition,

(selama bisnis

bio instagram

Awareness

berjalan)

dan broadcast
line@

10

Katalog

Maret 2018-

Saat berada

offline

Seterusnya

dalam pameran,

diupdate setiap

saat melakukan

3 bulan

meeting dengan

Value Proporsition,
Membangun Awareness
konsumen

client
11

Merchandise

Setiap mengikuti

Lokasi Pameran

Membangun Awareness,

pameran

After Sales

Tabel 3.1 Pemilihan Media Precious Decoration
Sumber: Data Internal
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3.2.3.1 Timeline Program Media
Website merupakan program media utama yang digunakan dalam perusahaan
Precious Decoration, beberapa media interaktif yang digunakan akan berhubungan
langsung dengan website. Proses desain pada website akan selesai pada minggu ke 4
bulan maret dan website dari Precious Decoration sendiri akan dilaunching pada
minggu ke 3 bulan april, selanjutnya foto-foto hasil dekorasi akan diupdate pada
website setiap minggu pertama dan minggu terakhir, sedangkan hasil foto dari event
yang dilakukan di booth Precious Decoration saat pameran akan diupload di website 3
hari setelah pameran berlangsung. (Tabel 3.2)
Seragam merupakan program media yang dapat digunakan untuk meningkatkan
Brand awareness saat berada di lokasi venue dekorasi. Proses desain untuk seragam
akan dilakukan pada minggu ke 2 bulan maret sedangkan proses sablon dan produksi
akan dilakukan pada minggu ke 4 bulang maret. Selanjutnya Precious Decoration akan
memproduksi seragam untuk staff baru setiap 2 bulan sekali di minggu terakhir agar
dapat diberikan kepada staff langsung bersamaan dengan pembayaran bulanan untuk
staff. (Tabel 3.2)
Pop up Booth merupakan program media yang dapat membuat target market
merasakan langsung service yang di berikan tanpa harus menggunakan media online,
pop up booth pertama akan dilakukan pada acara pameran Final Exibition di Mall yang
berlokasi di Surabaya. Desain dan pengecekan venue akan dilakukan 2 minggu
sebelum pameran berjalan, untuk memastikan desain dapat tereksekusi dengan baik
sedangkan persiapan produksi peralatan dekorasi dilakukan 1 minggu sebelum
pameran berlangsung. Untuk event pameran berikutnya Precious Decoration akan
mengadakan pameran pada saat 2 bulan sebelum banyaknya acara wedding yaitu
dibulan Oktober dan November, tepatnya pameran akan dilakukan di bulan Agustus
bersamaan dengan event tahunan di kota Semarang yaitu acara IKAPESTA, dimana
pameran tersebut dikususkan kepada vendor-vendor yang berhubungan dengan
vendor acara pesta, pada pameran ini Precious Decoration juga akan melakukan
beberapa promosi melalui media interaktif yang saling berhubungan menggunakan
media social Instagram, Website dan Pop up booth itu sendiri. (Tabel 3.2)
Instagram merupakan media yang akan digunakan untuk melakukan beberapa
promosi serta memudahkan target audience dalam melihat portfolio, beberapa foto
yang di posting melalui Instagram akan disertai informasi tentang dekorasi tersebut

48

mulai dari lokasi venue, tema dekorasi, dan ukuran dekorasi sehingga memudahkan
calon customer dalam menentukan pilihan dekorasi. Hasil foto di Instagram akan
diupload setiap 2 minggu sekali setelah acara berlangsung, sedangkan Instagram ads
akan diupload setiap 1 bulan sekali di minggu terakhir. Selain itu Precious Decoration
juga akan mengupload beberapa tips dalam memilih dekorasi 2 minggu sebelum harihari raya seperti natal, hallowen, tahun baru, agar memudahkan calon costumer dalam
menentukan dekorasi dan tema untuk acaranya. Video ATL juga akan di posting
melalui instagram di setiap akhir bulan yang berisikan tentang testimonial dari para
konsumen yang sudah menggunakan jasa dekorasi, sedangkan Video ATL setelah
acara pameran akan berisikan mengenai short movie dan dokumentasi pada saat
pameran berlangsung. (Tabel 3.2)
Brosur merupakan media promosi yang bisa digunakan di berbagai macam
tempat, desain untuk brosur Precious Decoration akan selesai pada minggu ke 3 bulan
maret, setelah itu brosur akan dititipkan pada venue dan cafe yang sering digunakan
untuk acara pesta, selain itu brosur juga akan diberikan kepada beberapa Event
Organizer untuk meningkatkan awareness terhadap mereka. Brosur mengenai promosi
juga akan dibagikan saat pameran kepada target market baik yang melewati booth
maupun yang menghampiri booth Precious Decoration. (Tabel 3.2)
Katalog offline merupakan media yang dapat digunakan untuk memudahkan calon
customer dalam melihat barang-barang dekorasi yang dimiliki serta menentukan
barang-barang yang akan digunakan untuk keperluan dekorasi, katalog ini dapat
digunakan di saat meeting dengan calon customer dan dapat digunakan langsung saat
pameran berlangsung. Desain dan foto produk untuk katalog akan dilakukan di minggu
pertama dan minggu kedua pada bulan maret, setelah itu katalog akan diupdate setiap
3bulan sekali setelah Precious Decoration memiliki produk-produk baru yang dapat
ditawarkan kepada para calon customer. (Tabel 3.2)
Transportasi media merupakan media promosi yang dapat membangun Brand
awareness masyarakat pada saat di jalan raya. Desain untuk stiker pada transportasi
akan diselesaikan pada minggu ke 2 bulan maret, sedangkan untuk produksinya stiker
akan dilakukan pada minggu ke 3. (Tabel 3.2)
Graphic Standard Manual merupakan media yang paling penting dalam
membangun sebuah Brand identity. Desain untuk GSM akan diselesaikan pada
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minggu ke 2 bulan maret dan proses produksi akan dilakukan pada minggu ke 3.
(Tabel 3.2)
Merchandise merupakan media promosi yang efektif yang dapat membangun
Brand awareness masyarakat. Merchandise akan dibagikan saat acara pameran
berlangsung yaitu pada minggu ke 4 bulan Mei dan minggu ke 4 bulan Agustus dan
dibagikan kepada masyarakat yang melakukan konsultasi desain di booth Precious
Decoration atau masyarakat yang melakukan purchase di booth Precious Decoration
(Tabel 3.2).
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Tabel 3.2 Timeline Program Media Precious Decoration
Periode Bulan Maret – Agustus 2018
Sumber: Data Internal
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain
Berikut merupakan anggaran belanja dari seluruh media untuk perancangan Brand
identity dan media promosi Precious Decoration di kota Semarang. Anggaran belanja
meliputi perhitungan atas biaya yang dikeluarkan untuk membuat desain dan biaya

No

Media

Kategori

Satuan

Harga

Total

IDR

IDR

1

Branding

Desain

1 set

10.000.000

10.000.000

2

Graphic

Biaya Cetak

1 pcs

350.000

350.000

Standard
Manual
3

Letterhead

Biaya Cetak

1 rim

210.00

210.000

4

Amplop Surat

Biaya Cetak

1 rim

250.000

250.000

5

Folder Map

Biaya Cetak

100

50.000

5.000.000

lembar
6

Job Order List

Biaya Cetak

1 rim

210.000

210.000

7

Business

Biaya Cetak

1 box

50.000

50.000

Card
8

Stamp

Fisik

1 pcs

50.000

50.000

9

Signage

Fisik

2 pcs

700.000

1.400.000

10

Uniform

Fisik

5 pcs

75.000

375.000

11

ID CARD

Fisik

4 pcs

25.000

100.000

12

Jasa Desain

Desain

1 set

4.000.000

4.000.000

Media
Promosi
13

Sewa Booth

Fisik

3 hari

5.000.000

15.000.000

14

Dekorasi

Fisik

3 hari

3.000.000

3.000.000
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Booth
15

Website

Biaya Domain

1 tahun

100.000

1.200.000

/bulan
16

Biaya

Desain

1 set

1.600.000

1.600.000

Transportation

Desain &

1 pcs

4.000.000

4.000.000

Media

Pembuatan

Media Sosial

Instagram Ads

1hari

80.000/ hari

320.000

Jasa

Biaya

6 bln

500.000 /

3.000.000

Management

Pengelolaan

Instagram

Instagram

Foto Produk

Biaya Foto per

Pembuatan
Website
17

18

–Instagram
(Ads)
19

20

bulan

1 set

100.000

100.000

Biaya Cetak

2 pcs

300.000

600.000

Biaya Video

1 set

350.000

350.000

Biaya Cetak

1 rim

200.000

200.000

Studio
21

Produk
Katalog

22

Biaya
Pembuatan
Video

23

Brosur
Total:

IDR 52.405.000

Tabel 3.3 Anggaran Belanja Desain Precious Decoration.
Sumber: Data Internal
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3.3. Uji Coba Produk (prototype)
Uji coba produk (prototype) ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisa ketertarikan dan tingkat efektivitas
dari Brand Identity dan media promosi yang dirancang untuk Precious Decoration.
Bagian uji coba dibagi menjadi bagian sebagai berikut:

1. Desain uji coba.
2. Subjek uji coba.
3. Jenis data.
4. Instrumen pengumpulan data.

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain)
3.3.1.1. Logo
3.3.1.1.1. Thumbnail

Gambar 3.7 Thumbnail Logo
Sumber: Data Internal

54

3.3.1.1.2. Tightisue

Gambar 3.8 Tightisue Logo
Sumber: Data Internal

3.3.1.1.3. Final

Gambar 3.9 Final Logo
Sumber: Data Internal
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3.3.1.2. Graphic Standard Manual

Remarks
Size : 18 cm x 24 cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: Enchance 216 (Cover)
& Enchance 118

Gambar 3.10 Tightisue Graphic Standard Manual
Sumber: Data Internal

Gambar 3.11 Mockup Graphic Standard Manual
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3. Stationary
3.3.1.3.1. Business Card

Remarks
Size : 5.5cm x 9cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: Constellation Country

Gambar 3.12 Tightisue Business Card
Sumber: Data Internal

Gambar 3.13 Mockup Final Business Card
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.2. Large Envelope

Remarks
Size : 24.5cm x 37cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: Art Paper doff 160gsm

Gambar 3.14 Tightisue Large Envelope
Sumber: Data Internal

3.3.1.3.3. Envelope

Remarks
Size : 24.5cm x 37cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: Art Paper doff 160gsm

Gambar 3.15 Tightisue Envelope
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.4. Letterhead

Remarks
Size : 21cm x 29,7cm
Font Type: Franklin Gothic
Book
Material: HVS 100gsm

Gambar 3.16 Tightisue Letterhead
Sumber: Data Internal

Gambar 3.17 Mockup Letterhead
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.5. Folder Map

Remarks
Size : 45cm x 32cm
Font Type: Franklin Gothic
Book
Material: Art Paper doff 160gsm

Gambar 3.18 Tightisue Folder Map
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.6. JobOrder List

Remarks
Size : 21 cm x 29,7 cm
Font Type: Franklin
Gothic Book
Material: HVS 100gsm

Gambar 3.19 Job Order List
Sumber: Data Internal

Gambar 3.20 Mockup Orderlist
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.7. Invoice

Remarks
Size : 20 cm x 12,7 cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: HVS 100gsm

Gambar 3.21 Tightisue Invoice
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.8. Stample

Remarks
Size : 3,5cm x 3,5cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: Inkjet Paper

Gambar 3.22 Tightisue Stemple
Sumber: Data Internal

Gambar 3.23 Mockup Stemple
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.9. Staff Uniform

Remarks
Size : S, M, L, XL
Material: Cotton Shirt

Gambar 3.24 Tightisue Staff Uniform
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.10. Signage

Remarks
Size : 50cm x 50cm
Material: Acrilic & Cutting Sticker

Gambar 3.25 Tightisue Signage
Sumber: Data Internal

Gambar 3.26 Mockup Signage
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.11. ID CARD

Remarks
Size : 8,4 cm x 5,6 cm
Material: gravoply & akrilik

Gambar 3.27 Tightisue ID CARD
Sumber: Data Internal

Gambar 3.28 Mockup ID CARD
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3. Desain Media Promosi
3.3.1.3.1 Popup Booth

Remarks
Size : Menyesuaikan venue
Type: Booth Decoration
Theme: Menyesuaikan

Gambar 3.29 Mockup Booth Stand Precious Decoration
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.2 Instagram

Gambar 3.30 Mockup Instagram Mobile Version
Sumber: Data Internal

Gambar 3.31 Mockup Instagram PC Version
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.3 Line@

Gambar 3.32 Tightisue Line@
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.4 Website

Gambar 3.33Tightisue Website
Sumber: Data Internal

Gambar 3.34 Mockup Website Responsive
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.5 Katalog Offline

Remarks
Size : 21 cm x 29,7 cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: Enchance 216 (Cover)
& Enchance 118

Gambar 3.35 Tightisue Produk Katalog Offline
Sumber: Data Internal

Gambar 3.36 Mockup Produk Katalog Offline
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.6 Brosur

Remarks
Size : 14,8 cm x 21 cm
Font Type: Franklin Gothic Book
Material: HVS 100gsm

Gambar 3.37 Tightisue Brosur
Sumber: Data Internal

3.3.1.3.7 Merchandise
3.3.1.3.7.1 Totte Bag

Gambar 3.38 Mockup Tottebag
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.7.2 Pen

Gambar 3.39 Mockup Pen
Sumber: Data Internal.

3.3.1.3.7.3 Notebook

Gambar 3.40 Mockup Notebook
Sumber: Data Internal
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3.3.1.3.8 Transportation Media

Gambar 3.41 Mockup Truck Precious Decoration
Sumber: Data Internal

3.3.1.3.9 Media Interaktif

Gambar 3.42 Contoh Media Interaktif
Sumber: Instagram
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user)
Kualifikasi pemilihan subyek uji coba dalam buku yang berjudul Metode Penelitian
harus merupakan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang
berhubungan dengan judul perancangan yang digunakan (Sugiyono, 2014). Dalam
perancangan ini, peneliti memilih subyek uji yang berkaitan langsung dengan
pengusaha di bidang dekorasi dan pakar Branding.
Uji coba prototype tidak hanya dilakukan kepada expert dan extreme user, tetapi
juga dibagikan kepada beberapa kelompok dengan beberapa kualifikasi sebagai
berikut:
1. Wawancara ahli
Wawancara ahli merupakan uji coba tahap pertama yang dilakukan
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subyek pengusaha di
bidang dekorasi pesta dan memiliki pengalaman dibidangnya setidaknya 3
tahun, dan Branding expert dari sebuah perusahaan graphic design.
Seluruh hasil data yang didapatkan dari wawancara akan dianalisa untuk
dijadikan sebagai dasar dalam melakukan revisi desain.
2. Wawancara pengguna jasa dekorasi
Wawancara ini dilakukan kepada extreme user yang setidaknya pernah
sekali menggunakan jasa dekorasi di kota Semarang. Seluruh hasil data
yang didapatkan dari wawancara akan dianalisa untuk dijadikan sebagai
dasar dalam melakukan revisi desain.
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Berikut adalah profil dari expert user:

Gambar 3.43 Owner Niccodecoration
Sumber: Instagram

1.

Nicholouse Andi, owner dari Niccodecoration. Niccodecoration sudah
berdiri selama 18 tahun, dimulai dari tahun 2000 sebagai vendor dekorasi
di kota Semarang, berawal dari vendor dekorasi khusus pesta sweet17th
hingga kemudian melebarkan sayapnya ke dekorasi wedding dan
sekarang dikenal sebagai salah satu specialist dekorasi sweet17th dan
wedding di kota Semarang.

Gambar 3.44 Founder & CEO AvanceBrand
Sumber: Data Internal

76

2.

Dedy Kristanto, Founder & CEO dari AvanceBrand, sudah lama bekerja di
bidang Branding dan desain grafis.

Gambar 3.45 Owner Raqueletelier & TamanDayu Wedding
Sumber: Instagram

3.

Rachel

Wang,

Owner

Raqueletelier

&

Tamandayu

Wedding.

Raqueletelier bergerak di bidang fashion design untuk wedding dan sweet
seventeen, Tamandayu Wedding bergerak sebagai salah satu vendor
acara pesta yang terbagi menjadi beberapa divisi seperti dekorasi,
lighting, acoustic, dan venue. Pada tahun 2017 Rachel wang melebarkan
sayapnya sebagai author dan Brandconsultan.
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Berikut adalah profil dari extreme user:

Gambar 3.46 Vina Setiawan pengguna jasa dekorasi
Sumber: Instagram

1.

Vina Setiawan. Fashion Designer & Artificial wedding caketress, berusia
25 tahun yang sering menggunakan jasa dekorasi untuk acara
bridalshower dan cukup sering bekerjasama dengan vendor dekorasi.
Sudah 2x menggunakan jasa dekorasi dari Sakura Decoration untuk
acara engagement dan weddingnya.

Gambar 3.47 Owner dari Luckystar EventOrganizer
Sumber: Instagram
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2.

Herlina, Owner dari Luckystar EventOrganizer, sudah berjalan selama 12
tahun, dan sering bekerjasama dengan banyak vendor dekorasi di kota
Semarang baik dari newcomer sampai vendor dekorasi terbesar di kota
Semarang.

Gambar 3.48 Stefanny Aprilia pengguna jasa dekorasi
Sumber: Instagram

3.

Stefanny Aprilia. Perempuan berusia 26 tahun yang cukup sering
menggunakan jasa table setting dan dekorasi backdrop untuk acara lepas
lajang.

3.3.3. Jenis Data
Uji coba produk ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur
penelitian utama, dengan menunjukkan hasil eksekusi desain uji coba (prototype)
kepada Expert dan Extreme user, agar bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari
para subyek uji coba, dan mengumpulkan data-data yang akan digunakan sebagai
dasar untuk mengetahui kekurangan dan menguji seberapa besar tingkat efektivitas
yang ada dan daya tarik dari prototype untuk perancangan Brand Identity Precious
Decoration. Metode kuantitatif juga dilakukan melalui kuisioner online yang akan
disebar kepada 100 responden dengan target masyarakat generasi Y di kota
Semarang. Jika mayoritas dari subyek uji coba memberikan respon yang kurang baik,
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maka desain uji coba akan diperbaiki dan di revisi sesuai sesuai dengan hasil dari
feedback yang didapat, sedangkan jika respon yang didapatkan mayoritas positif,
maka desain uji coba akan di optimalkan menjadi final design.
Narasumber untuk penelitian dengan metode kualitatif, sebagai expert user adalah
owner dari Niccodecoration, owner dari Raqueletelier & Tamandayu wedding, dan
pakar Branding dari avanceBrand, dan untuk extreme user adalah konsumen dari
dekorasi pesta, serta owner dari Luckystar Eventorganizer. Sedangkan responden
untuk penelitian dengan metode kuantitatif, adalah masyarakat generasi Y di kota
Semarang sebanyak 100 responden.
Penelitian dilakukan dengan metode wawancara yaitu metode pengumpulan data
dengan cara wawancara yang berhubungan secara langsung dengan narasumber di
lapangan (Yusuf, 2014: 269), sedangkan fokus pertanyaan yang akan diberikan
kepada Expert, Extreme user, dan responden akan dipaparkan sebagai berikut.

Expert User di bidang Branding
1. Brand Identity dari segi visual menurut narasumber dan apa saja yang
dibutuhkan untuk membuat Brand identity dari segi visual, untuk
mengetahui Brand Identity dan Visualnya yang baik.
2. Pentingnya Brand identity untuk Brand perusahaan baru, untuk mengetahui
fungsi dan pentingnya Brand identity.
3. Kesan dari narasumber terhadap Brand name “precious decoration”, untuk
mengetahui persepsi narasumber terhadap Brand name.
4.

Penggunaan nama precious decoration terhadap jasa yang tawarkan,
untuk mengetahui apakah nama Brand dan produk sudah sesuai

5. Bagaimana persepsi narasumber terhadap prototype, untuk mengetahui
respon dari narasumber terhadap desain prototype yang sudah dibuat.
6. Tampilan precious decoration secara umum dan saran, untuk mengetahui
persepsi narasumber.
7. Media promosi apa saja yang paling berpengaruh saat ini dan mana yang
tepat sasaran dan tidak tepat sasaran? Untuk mengetahui media promosi
apa yang paling berpengaruh dalam bisnis startup.
8. Tren desain dalam lingkup Brand yang disukai dalam 5 tahun terakhir, dan
pengaruhnya terhadap pembentukan Brand baru, untuk mengetahui tren
desain yang disukai dan pengaruhnya terhadap bisnis start up
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9. Strategi dan langkah khusus untuk mengenalkan suatu Brand baru pada
masyarakat, untuk mengetahui cara” meningkatkan Brand awareness.
10. Promosi Mouth to mouth dan pameran, untuk mengetahui

tingkat

efektifitas mouth to mouth dan pameran.
11. Cara pemilihan media promosi yang tepat dan efektif dengan budget
minim, untuk mengetahui media dengan budget minim namun efektif.

Expert User di bidang Dekorasi
1. Brand identity dari segi visual, dan apa saja yang diperkulan untuk
membangun suatu Brand identity yang baik, mengetahui Brand Identity dan
Visualnya yang baik.
2. Seberapa efektif rebranding untuk perusahaan yang sudah berjalan lama,
untuk mengetahui perlunya rebranding dan seberapa efektif terhadap
penggunaanya.
3. Perlunya tagline “decoration” dalam sebuah logo dekorasi, untuk
mengetahui seberapa penting pengguanan tagline bertuliskan “decoration”.
4. Bagaimana persepsi narasumber terhadap prototype? Untuk mengetahui
respon dari narasumber terhadap desain prototype yang sudah dibuat.
5. Media Promosi apa yang biasa digunakan dan Media promosi mana yang
memiliki tingkat efektivitas paling tinggi? Untuk mengetahui tingkat
efektivitas media promosi dan media promosi apa saja yang digunakan
oleh expert user dalam menjalankan bisnis dekorasi.
6. Nilai scale 1 – 10 untuk media promosi, untuk mengetahui seberapa
penting media promosi dalam sebuah bisnis.
7. Promosi yang berhasil dan tidak berhasil, untuk mengetahui promosi yang
berhasil dan tidak berhasil.
8. Pentingnya pemilihan spot dalam melakukan pameran, untuk mengetahui
seberapa efektif spot yang ditentukan saat pameran.
9. Media promosi yang harus ada saat pameran, untuk mengetahui media
yang perlu disiapkan dan ada saat melakukan pameran.
10. Seberapa efektif penggunaan website, untuk mengetahui tingkat efektifitas
dari website.
11. Bagaimana tren dekorasi untuk 5 tahun terakhir ini? Untuk mengetahu tren
dekorasi pada 5 tahun terakhir ini.
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12. Media promosi yang dapat membuat sebuah bisnis dekorasi semakin
besar dan bertahan di kotanya, untuk mengetahui media-media penopang
dalam bisnis.
13. Pengaruh kerapian layout instagram terhadap promosi yang dilakukan,
untuk mengetahui seberapa penting tingkat kerapian instagram dan
manfaatnya.

Extreme User pengguna jasa Dekorasi
1. Bagaimana persepsi narasumber terhadap prototype? Untuk mengetahui
respon dari narasumber terhadap desain prototype yang sudah dibuat.
2. Promosi apa saja yang harus dilakukan? Untuk mengetahui promosi apa
yang efektif dan sering dipakai oleh extreme users.
3. Sosial media apa saja yang sering digunakan dalam mencari vendor acara
pesta? Untuk mengetahui Sosial media yang paling ampuh untuk
masyrakat yang ingin megadakan acara pesta.
4. Nilai scale 1 – 10 untuk media promosi, untuk mengetahui seberapa
penting media promosi dalam sebuah bisnis.
5. Kriteria yang menentukan extreme users dalam menentukan vendor
dekorasi, untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan target
market dalam memilih vendor dekorasi.
6. Pengaruh kerapian Instagram dan Website terhadap minat ketertarikan.
Untuk mengetahui seberapa pengaruh kerapian Website dan Instagram
dalam menarik konsumen.
7. Seberapa efektif penggunaan website, untuk mengetahui tingkat efektifitas
dari website.
8. Dekorasi di kota Semarang yang terkenal dari sisi Brandnya, untuk
mengetahui image masyarakat di kota Semarang terhadap Brand dekorasi
yang sudah terkenal.
9. Bagaimana tren dekorasi untuk 5 tahun terakhir ini? Untuk mengetahu tren
dekorasi pada 5 tahun terakhir ini.
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Kuisioner online masyarakat generasi Y di Semarang
1. Nama
2. Usia
3. Jenis Kelamin
4. Peranan Dekorasi dalam acara pesta menurut target market, untuk
mengetahui peranan dekorasi dalam acara pesta.
5. Media yang digunakan dalam mencari vendor dekorasi, untuk mengetahui
media promosi apa yang paling mudah menghubungkan customer dengan
vendor dekorasi.
6. Kriteria dalam menentukan vendor dekorasi, untuk mengetahui hal-hal apa
yang menjadi pertimbangan dalam menentukan vendor dekorasi.
7. Tren dekorasi yang disukai, untuk mengetahui tren dekorasi yang disukai
oleh target market.
8. Penggunaan media sosial dalam sehari, untuk mengetahui seberapa
sering target market menggunakan media sosial dalam satu harinya.
9. Penggunaan media sosial yang paling sering digunakan, untuk mengetahui
sosial yang paling sering digunakan.
10. Kesan pada logo precious decoration, untuk mengetahui kesan yang
didapat dari logo precious decoration.
11. Penggunaan tagline decoration pada logo, untuk mengetahui seberapa
penting penggunaan tagline decoration.
12. Penilaian prototype precious decoration, untuk menilai pandangan dari
target market terhadap prototype precious decoration.
13. Kerapian layout instagram, untuk mengetahui tingkat kerapian layout
instagram menurut pandangan target market.
14. Efektifitas Website, untuk mengetahui tingkat efektifitas website.
15. Tampilan dekorasi saat pameran, untuk mengetahui pengaruh tampilan
stand terhadap ketertarikan target market untuk mengunjungi stand.
16. Model dekorasi stand pameran yang diminati, untuk mengetahui model
dekorasi yang diminiati oleh target market untuk stand precious decoration
saat pameran.
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & Sekunder)
Data kualitatif merupakan data primer yang dibuat dan diajukan kepada extreme
user dan expert user yaitu pemilik bisnis dekorasi dan pakar Branding serta para
pengguna jasa dekorasi yangbertujuan untuk mengetahui cara untuk mengetahui
Brand identity yang dibutuhkan sebuah perusahaan, media promosi yang diperlukan
dan cara penggunaanya, sertajenis visual yang menarik sebagai sarana perusahaan
untuk mengenalkan Brand kepada target market. Selain itu data yang digunakan juga
dapat dijadikan sebagai acuan terhadap tingkat efektivitas pada media promosi yang
digunakan. (Tabel 3.49)
TEKNIK
NO

PENGUMPU
LAN DATA

SUMBER

INSTRUMEN

DATA

1 Wawancara

Expert user

Brand Identity dari segi visual menurut

(Kualitatif)

(Branding)

narasumber.

(Data Primer)

(Decorator)

Pentingnya Brand identity untuk bisnis start
up.
Penggunaan tagline “decoration”.
Persepsi narasumber terhadap prototype.
Media promosi apa saja yang paling
berpengaruh dan efektif.
Tren desain saat ini.
Strategi

untuk

meningkatkan

Brand

awareness.
Pemilihan

media

yang

efektif

namun

dengan budget minim.
Pentingnya media promosi dalam sebuah
bisnis.
Promosi yang berhasil dan tidak berhasil.
Pentingnya pemilihan spot saat pameran.
Tingkat efektifitas pada website.
Extreme user

Persepsi narasumber terhadap prototype.

(Pengguna jasa Promosi apa saja yang harus dilakukan.
dekorasi)

Penggunaan tagline “decoration”
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Sosial media yang sering digunakan dalam
mencari vendor acara pesta.
Seberapa penting media promosi untuk
sebuah bisnis.
Kriteria yang menentukan pengguna jasa
dekorasi

terhadap

pemilihan

vendor

dekorasi.
Tingkat efektifitas pada website.
Pengaruh kerapian Instagram dan Website
terhadap minat ketertarikan.
Contoh Brand dekorasi di semarang yang
sudah terkenal dari segi Brand imagenya.

Kuisioner
(Kuantitatif)

Responden

Nama, Jenis kelamin, Usia.
Peranan dekorasi pada sebuah acara
pesta.
Media untuk mencari vendor dekorasi.
Kriteria dalam memilih vendor dekorasi.
Tren dekorasi.
Media sosial yang paling sering digunakan.
Kesan logo Precious Decoration.
Tagline “Decoration” pada logo.
Persepsi target market terhadap prototype.
Precious Decoration.
Kerapian layout Instagram.
Efektifitas website.
Pengaruh

dekorasi

stand

pameran

terhadap ketertarikan target market.
Model

dekorasi

pameran.

Tabel 3.4 Instrumen pengumpulan data
Sumber: Data Internal
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yang

disukai

untuk

