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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan 

 

Merancang brand identity dengan tema “Perancangan Brand identity dan 

media promosi untuk Craftivity” yang sesuai bagi target market usia 17 – 30 

tahun. Sehingga dapat di kenal dan diterima oleh target market tersebut 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

 

3.2.1 Brand verbal   

Brand Craftivity merupakan bisnis yang bergerak dibidang figure dan 

aromatherapy untuk kendaraan roda empat, Craftivity menerima jasa 

pembuatan craft yang berupa figure dan dapat di kustomisasi sesuai 

dengan permintaaan klien, bentuk craft yang dibuat adalah berbahan 

dasar tanah liat atau clay. Target pasar dari Craftivity adalah orang 

yang berusia 17 – 30 tahun dan memiliki kendaraan roda empat. dan 

ingin membuat sesuatu yang berbeda dari yang lainnya.  

 

3.2.2 Brand attributes 

Kata kunci dari produk brand Craftivity adalah Clayart, Miniature, 

custom, dan Parfum. Clayart yang berarti seni membuat sesuatu 

benda menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Miniature karena benda 

yang dibentuk berukuran kecil dan berfungsi sebagai pajangan atau 

hiasan. custom karena produk yang dijual sesuai keinginan dan 

request kustomer. Figure yang dibuat memiliki fungsi sebagai 

pengharum yang dapat diletakan pada mobil guna untuk memberi 

kesejukan dan kenyamanan orang-orang yang ada didalam mobil.  
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1.2.1  Konsep Gaya Desain 

 

 Visual yang akan dijadikan refrensi untuk merancang Brand Craftivity 

adalah style fun, elegance dan desain yang simple. Fun menggambarkan 

kesenangan, kegembiraan, menarik dan minat terhadap sesuatu yang disukai 

 

Simplicity merupakan salah satu prinsip desain yang memiliki arti cara 

penyampaian sebuah bentuk keindahan atau kegunaan tanpa berlebihan, 

penggunaan dekoratif yang minim, dan memberikan kesan yang fresh, bersih 

dan rapi serta membuang hal yang tidak penting dan memberikan ruang pada 

objek yang memang dianggap penting dan paling ingin ditonjolkan. 

(May,2011)   

 

Menurut John Maeda (2006) mengatakan bahwa Simplicity adalah 

sebuah kualitas yang tidak hanya menjadi sebuah loyalitas untuk sebuah 

desain produk tetapi juga telah menjadi sebuah kunci strategi untuk bisnis 

guna menghadapi kompleks dalam pelaksanaan dan proses sebuah bisnis itu 

sendiri.oleh karena itu penggunaan teknik simplicity nantinya akan menjadi 

acuan layout dan komposisi baik dalam mendesain media promosi maupun 

Packaging. (Gunawan,2017) 

 

Konsep gaya desain Simplicity dipilih karena salah satu tujuan 

perancangan brand identity sendiri adalah menarik konsumen anak muda, 

dimana anak muda identik senang dengan hal–hal yang minim, fresh dan rapi 

seperti gaya desain Simplicity tersebut. Simplicity selain membuat desain 

tersebut  sederhana juga dapat diaplikasikan ke media-media promosi 

dengan mudah karena sifatnya yang simpel dan tidak mengganggu fokus 

utama dari konten yang ingin ditampilkan serta mendukung style elegance 

dari logo tersebut. Gaya desain Simplicity sendiri dapat mendukung gaya 

desain Elegance yang akan di terapkan dalam logo Craftivity seperti yang 

tertulis dalam website freshome diakses pada febuari 2018 dimana elegance 

adalah tentang kebersihan dan kesederhanaan yang bisa didapatkan dari 

Simplicity itu sendiri.  
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Terinspirasi dengan gaya desain Simplicity, elegance dan fun style 

pada logo Craftivity penggunaan tipografi bergaya Sans Serif, mudah terbaca 

dan sederhana. Di dukung dengan warna cerah dan bergradasi untuk 

memberikan serta memperkuat kesan fun, dan penggunaan simplicity untuk 

menarik perhatian dan stand out. Desain yang dibuat bertujuan untuk mampu 

mencerminkan brand attribute yaitu parfum, miniature, clayart, dan custom.    

 

Moodboard Simplicity 

 

 

 

Gambar 3.1 Contoh Moodboard 

Sumber : Pinterest 
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1.2.2 Konsep Visual 

 
 

Dalam konsep visual brand identity dan promostional media untuk 

Craftivity “custommade clayart fragrances”, menggunakan gaya desain Flat 

Design yang menggunakan elemen yang sederhana seperti tombol dan icon, 

menggunakan Typography berjenis sans serif karena memiliki tingkat 

keterbacaan yang tinggi dan memberi kesan fun sesuai dengan bisnis 

Craftivity. warna yang digunakan adalah warna-warna cerah panas. Dan 

menambahkan visual fotografi pada media Brosur, Banner dan Voucher. 

menggunakan flat vector untuk varian aroma. 

  

Moodboard layout foto 

 

 

Gambar 3.2 Moodboard layout foto 

Sumber : Pinterest 
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1.2.3 Konsep Tipografi  

 

Pada dasarnya, huruf memiliki energi yang mampu mengaktifkan gerak 

mata apabila ditata dan dimanfaatkan dengan baik dalam setiap rancangan 

tipografi dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan elemen-elemen visual 

yang berhubungan disekitarnya (Danton Sihombing, 2015:165). Oleh Karena 

itu pemilihan typografi harus sesuai dengan konsep desain utama yang ingin 

dibuat. Dalam perancangan logo Craftivity menggunakan typeface yang 

memberi kesan fun. menggunakan dua jenis type yang berbeda dan masing- 

masing memiliki fungsi diantaranya display type dan body type.  

 

Display type memiliki bentuk anatomi yang lebih bervariasi dan 

biasa digunakan untuk judul atau kalimat yang ingin ditonjolkan. Display type 

yang digunakan dalam perancangan ini yaitu “Gaitera Ball”. Typeface Gaitera 

Ball memiliki karakterisitk Sans Serif sehingga mudah dibaca dan memiliki 

readability yang tinggi, menarik perhatian sehingga memberi kesan fun, 

elegan   

 

 
Gambar 3.3 Typeface Display Type Gaitera Ball 

Sumber : dokumen pribadi 

 

Sedangkan Body Type lebih cenderung simple dan digunakan 

sebagai typeface dasar untuk naskah yang lebih panjang sehingga mudah 

dibaca. Sans serif merupakan gaya tipografi baru tanpa serif atau kait yang 

merupakan bentuk penyederhanaan dari gaya tipografi serif dan menolak 
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bentuk-bentuk ornament dan menggantinya dengan bentuk-bentuk dasar 

geometris sehingga tampak lebih modern (Danton Sihombing, 2015:118)  

Type sans serif yang dipilih untuk perancangan ini yaitu “Chennai Woo 

Regular”. Chennai Woo Regular memiliki bentukan huruf yang rounded, 

sehingga cocok untuk mendukung kesan fun dan modern.   

 

 

 

Gambar 3.4 Body Type Chennai W00 Regular 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3.3.4 Konsep pemilihan warna 

 

 Warna merupakan bagian yang penting dalam sebuah brand identity. 

Pemilihan warna yang tepat dapat dan sesuai dapat mempengaruhi 

penampilan sebuah brand secara keseluruhan, termasuk warna yang 

digunakan dalam logo dan elemen deain lainnya. Warna adalah penanda 

emosional yang sangat kuat bagi orang-orang yang dapat dimanfaatkan 

seefektif mungkin oleh perusahaan dalam mengembangkan identitas, selain itu 

warna juga merupakan cara untuk mencapai variasi visual atau untuk membuat 

produk atau jasa menjadi berbeda dari yang lain tanpa melihat unsur-unsur lain 

dari identitas visual (Wijaya, 2016).  

 

 Konsep pemilihan warna untuk Brand Craftivity akan menggunakan 

warna yang sesuai dengan personality dan target market dari brand tersebut 

yaitu Clayart, Miniature, Custom, dan Perfume. Berikut adalah warna-Warna 

tersebut.  
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Gambar 3.5 warna untuk logo Craftivity 

Sumber dokumen pribadi 

 

3.2.5 Konsep Pemilihan Media. 

 

Craftivity 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 (Linzi Boyd, 2014). 

 

Untuk menjelaskan pemilihan media, dibutuhkan Channel phase pada 

tiap media sebagai tahapan komunikasi dengan konsumen, antara lain: 

 

1.  Awareness 

Merupakan tahapan awal dalam membangun awareness kepada calon 

kustomer mengenai suatu produk yang ditawarkan. 
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2.  Evaluation 

Melalui tahap ini calon kustomer melakukan evaluasi mengenai value 

proporsitions dari produk yang ditawarkan.  

 

3. Purchase 

Merupakan tahapan yang memfasilitasi terjadinya pembelian atau 

transaksi jual beli antara perusahaan dengan kustomer. 

 

4. Delivery  

Merupakan tahapan penyampaian value proporsitions dalam bentuk 

suatu produk kepada kustomer. 

 

5. After sales 

Merupakan tahapan yang terjadi setelah transaksi jual beli atau produk 

diterima oleh kustomer. 

 

Dalam upaya pembuatan brand yang masih baru, Craftivity 

membutuhkan serangkaian media komusikasi melalui tampilan identitas visual 

(Brand Identity) yang mampu menjadi cerminan perusahaan, antara lain: 

 

A. Graphic Standart Manual  

 

Graphic Standart Manual atau biasa disebut dengan brand guideline 

untuk menggambarkan keseluruhan perusahaan yang nantinya dapat 

membangun brand awareness pada perusahaan Craftivity. Buku GSM 

sendiri dibuat untuk menjadi paduan dalam batasan penggunaan logo, 

stationary, elemen-elemen lainnya, hingga pengaplikasiannya. Ukuran 

yang akan digunakan untuk buku GSM adalah 17 x 21 cm.  

 

B. Kartu nama 

 

Kartu nama merupakan salah satu bagian dari stationary yang penting 

dan berguna untuk tahapan awareness sebagai media pengenalan 
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perusahaan yang berisikan kontak perusahaan yang dapat dihubungi 

oleh konsumen dari periode awal hingga selanjutnya. 

 

C. Amplop  

 

Amplop surat digunakan untuk kebutuhan surat menyurat yang dapat 

digunakan bersamaan dengan kop surat berupa penawaran kerjasama 

kepada perusahaan lain atau konsumen. Amplop dapat digunakan dari 

awal periode hingga selanjutnya dan termasuk dalam tahapan 

awareness dan evaluation. 

 

D. Kop surat 

 

Kop surat digunakan sebagai identitas Craftivity yang diberikan kepada 

konsumen atau badan resmi lainnya untuk menyampaikan informasi 

tertulis. Kop surat termasuk pada tahapan awareness dan evaluation. 

 

E. Stempel 

 

Stempel digunakan sebagai pengesahan pada purchase receipt atau 

saat terjadinya transaksi yang membutuhkan stempel Craftivity. 

Stempel termasuk pada tahapan purchase.   

 

F. Purchase Receipt  

 

Purchase Receipt merupakan sebuah surat yang bersifat komersial 

karena digunakan sebagai barang bukti dalam sebuah transaksi. Fungsi 

utama dari purchase receipt adalah sebagai tanda bukti yang diberikan 

kepada konsumen yang telah melakukan pembelian produk, purchase 

receipt termasuk pada tahapan purchase. 
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3.2.6 Pemilihan Media 

 

A. Packaging  

Packaging merupakan bagian yang penting menjadi daya tarik 

konsumen dan memiliki fungsi untuk menjaga kualitas suatu produk 

pada saat pengiriman produk ke konsumen. Packaging sering kali 

menjadi bagian utama dari sebuah produk yang berhubungan dengan 

konsumen, sehingga sangatlah penting untuk menarik perhatian 

konsumen. Desain kemasan merupakan salah satu elemen kunci dari 

strategi pemasaran produk. Packaging Craftivity terdiri dari 2 ukuran 

yang berbeda diantaranya ukuran besar untuk dashboard dan ukuran 

kecil untuk diletakan pada spion. Packaging termasuk dalam tahap 

purchase dan delivery.   

 

B. Social Media 

Media sosial Instagram merupakan salah satu media promosi yang 

banyak digunakan saat ini. Instagram dapat digunakan sebagai 

perantara media komunikasi antara target market dan Craftivity. 

Instagram digunakan dengan cara mengunggah foto produk Craftivity, 

informasi seputar produk, promo menarik, quotes fun. Media sosial 

termasuk pada tahap awareness dan aftersales. 

  

C. Brosur 

Brosur digunakan untuk menyampaikan informasi kali pertama 

mengenai produk yang ditawarkan kepada calon customer, terutama 

pada POP/bazaar. Brosur ini akan berisi informasi mengenai produk 

dari Craftivity, foto produk Craftivity, harga jual. beserta dengan kontak 

informasi yang dapat dihubungi kemudian hari, brosur termasuk dalam 

tahapan awareness dan evaluation. 

 

 

 



 

 

 

 11 

D. Merchandise  

Merchandise berupa note book dan pulpen yang digunakan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan ini  akan dibagikan secara gratis 

untuk customer yang melakukan pembelian minimum Rp 100.000 pada 

saat bazaar. merchandise termasuk dalam tahap awareness dan 

purchase. 

 

E. Point Of Purchase (POP) 

 

Point Of Purchase (POP) merupakan sebuah media komunikasi berupa 

tampilan pendukung yang digunakan untuk menarik perhatian 

(attention) calon customer dibandingkan dengan produk-produk lain 

dalam suatu area yang sama. Dalam hal ini Point of purchase akan 

digunakan dalam penjualan offline, yakni dalam bazaar, oleh karena itu 

point of purchase digunakan untuk lebih menonjolkan brand Craftivity 

yang masih baru. Point of purchase termasuk dalam tahap awareness 

dan evaluation 

 

F. Voucher  

Voucher digunakan untuk meningkatkan awareness dan loyalitas 

pelanggan. Dalam hal ini vouhcer senilai Rp10.000 akan diberikan 

kepada customer yang telah membeli produk Craftivity minimum 

Rp100.000. Voucher tersebut kemudian dapat ditukarkan pada saat 

pembelian selanjutnya untuk mendapatkan potongan harga senilai 

Voucher tersebut. Voucher akan diberikan pada saat pembelian online 

maupun pada saat bazaar. Voucher termasuk dalam tahap awareness 

dan purchase.  

 

G. Pop up Booth 

 

Pop up booth digunakan untuk mengenalkan secara langsung produk 

Craftivity kepada masyarakat secara offline. Selain itu Pop up booth 
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juga merupakan salah satu strategi promosi untuk meningkatkan 

awareness dan evaluation. 

 

H. Goodie Bag 

 

Goodie Bag diadakan agar dapat mengemas seluruh media promosi 

(brosur, merchandise) Sehingga mempermudah calon pelanggan untuk 

membawanya. goodie bag diberikan pada saat pembelian offline yaitu 

bazaar.  Selain itu juga sebagai media promosi oleh Karena goodie bag 

dapat kembali dipakai oleh sang penerima. Goodie bag termasuk dalam 

tahap awareness, delivery dan after sales. 

 

I. Paper tester parfum 

 

Paper tester parfum digunakan untuk mempermudah calon customer 

dalam mencoba varian aroma yang dijual oleh Craftivity. Paper tester 

dipakai pada saat bazaar. Paper tester termasuk dalam tahap 

awareness dan evaluation.  

 

J. X-Banner 

 

X-Banner digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai produk 

yang ditawarkan kepada calon customer, pada saat bazaar. X-Banner 

ini akan berisi informasi mengenai produk dari Craftivity, foto produk 

Craftivity. beserta dengan kontak informasi yang dapat dihubungi 

kemudian hari, X-banner termasuk dalam tahapan awareness dan 

evaluation. 

 

K. Personal Message Note  

 

Personal Message Note adalah kartu pesan pribadi customer yang 

digantung pada botol pengharum saat konsumen membeli produk 

Craftivity. Dalam personal message berisi pesan pribadi customer dan 
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juga disertai sosial media instagram Craftivity. Personal Message Note 

termasuk dalam tahap awareness, evaluation, aftersales. 

3.2.7  Program Media 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Media Sosial Setiap 4 hari 

sekali.  

Instagram Membangun awareness 

purchase, delivery, after 

sales 

2 POP Mei 2018 bazaar Membangun 

awareness, evaluation 

 

3 merchandise Mei 2018 bazaar Membangun 

awareness, purchase 

4 packaging Selama 

bisnis 

berjalan  

Media sosial, 

bazaar 

Membangun awareness 

konsumen, purchase 

 

5 voucher Selama 

bisnis 

berjalan  

Media sosial, 

bazaar 

Membangun purchase 

6 Popup booth Mei 2018 bazaar Membangun awareness 

dan evaluation 

7 Goodie bag Mei 2018 bazaar Membangun 

awareness, delivery, 

after sales 

8 Brosur Mei 2018 bazaar Membangun 

awareness, evaluation 
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9 Paper tester 

parfum 

Mei 2018 bazaar Membangun 

awareness, evaluation 

10 X-banner Mei 2018 Bazaar Membangun 

awareness, evaluation 

11 Personal 

message 

note 

Selama 

bisnis 

berjalan 

Media sosial, 

bazaar 

Membangun awareness 

konsumen, purchase 

 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.8 Anggaran Belanja Desain 

 Budgeting atau anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang 

akan dikeluarkan untuk mengeksekusi desain Craftivity, yaitu 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Kartu Nama Biaya cetak 100  Rp 32.000 Rp 3.200.000 

2 Letterhead Biaya Cetak 20  Rp 8.000 Rp 160.000 

3 Amplop 

surat 

Biaya cetak 20 Rp 12.000 Rp 240.000 

4 Stempel Biaya cetak 1 Rp 80.000 Rp 80.000 

5 Purchase 

receipt 

Biaya cetak 50 Rp 8.000 Rp 400.000 

6 Brand 

guideline 

book 

Biaya cetak 1 Rp 350.000 Rp 350.000 

7 packaging Biaya produksi 200 Rp 8.000 Rp 1.600.000 

8 Point of 

purchase 

Biaya cetak 1 Rp 650.000 Rp 650.000 
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(POP) 

9 voucher Biaya cetak 5 Rp 8.000 Rp 40.000 

10 Popup booth Biaya sewa    

11 Goodie bag Biaya cetak 200 Rp 1.000 Rp 200.000 

12 Brosur Biaya cetak 500 Rp 1.500 Rp 750.000 

13 Paper tester 

parfume 

Biaya cetak 500 Rp 1.500 Rp 750.000 

14 X-banner Biaya cetak 1 Rp 100.000 Rp 100.000 

15 Personal 

message 

note 

Biaya cetak 100 Rp 8.000 Rp 800.000 

 Merchandise      

16 Pulpen Biaya cetak 50 Rp 2.500 Rp 125.000 

17 Notebook Biaya cetak 50 Rp 5.000 Rp 250.000 

Total 10.745.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3.  Uji Coba Produk (prototype) 

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

data yang dapat digunakan sebagai dasar menganalisa ketertarikan, tingkat 

efektivitas dari brand identity dan media promosi yang dirancang untuk 

Craftivity.Bagian uji coba dibagi menjadi 4 bagian diantaranya : 

1. Desain uji coba 

2. Subjek uji coba 

3. Jenis data 

4. Instrument pengumpulan data 
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3.3.1.  Desain Uji Coba (mock-up solusi desain)  

3.3.1.1. Logo  

  

Gambar 3.6 Sketsa logo 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Thumbnail 

 

Gambar 3.7 Thumbnail 1 Logo Craftivity 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar 3.8 Thumbnail 2 Logo Craftivity 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

Tight Tissue 

 

 

Gambar 3.9 Tight Tissue Logo Craftivity 

Sumber : Dokumen Pribadi  
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Logo Final 

 

Gambar 3.10 Logo Final Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

3.3.1.2 GSM 

 

  

Gambar 3.11 GSM 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.1.3 Kartu Nama 

 

 

Gambar 3.12 Kartu Nama Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

3.3.1.4 Amplop  

 

 

Gambar 3.13 Amplop DL Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 3.14 Amplop C4 Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

Gambar 3.15 Amplop invoice Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.1.6 Kop Surat 

 

 

Gambar 3.16 Kop Surat Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

3.3.1.7 Stempel 

 

Gambar 3.17 Stempel Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.1.8 Purchase Receipt 

 

Gambar 3.18 Purchase Receipt Craftivity 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

3.3.1.9 Map 

 

 

Gambar 3.19 Map 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.2.0 Merchandise 

 

 

Gambar 3.20 Merchandise 

Sumber : Data Pribadi 

 

3.3.2.1 Goodie bag 

 

 

Gambar 3.21 Goodie bag 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.2.2 Voucher 

 

 

 

Gambar 3.22 Voucher 

Sumber : Data Pribadi 

 

3.3.2.3 POP 

 

 

Gambar 3.23 POP 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.2.4 Brosur  

 

 

Gambar 3.24 Brosur 

Sumber : Data Pribadi 

 

3.3.2.5  Pop up booth 

 

Gambar 3.25 Pop up booth 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.2.6 Sosial Media 

 

 

 

Gambar 3.26 Sosial Media 

Sumber : Data Pribadi 

 

3.3.2.7 Packaging 

 

 

Gambar 3.27 Packaging 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.2.8 Paper tester parfum 

 

 

Gambar 3.28 Paper tester parfum 

Sumber : Data Pribadi 

 

3.3.2.9 X-Banner 

 

Gambar 3.29 X-Banner 

Sumber : Data Pribadi 
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3.3.3.0 Personal Message Note 

 

 

Gambar 3.30 Personal Message Note 

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

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). 

Pada perancangan ini peneliti menggunakan subjek uji yang berkaitan langsung 

dengan expert Clayart, Expert branding dan Extreme user.  

 
Uji coba prototype dilakukan kepada Extreme user, Expert user, dan 

beberapa kelompok dengan beberapa kualifikasi diantaranya: 

 
1. Wawancara ahli  

Wawancara ahli merupakan uji coba tahap pertama yang dilakukan 

dengan metode penelitian kualitatif dengan subyek ahli dalam bidang 

clayart. Dan Expert branding dari sebuah perusahaan Graphic design. 

Seluruh hasil data yang di dapat dari wawancara akan dianalisa untuk 

dijadikan dasar revisi desain. 

 

2. Wawancara pengguna pengharum mobil dan Clayart 

Wawancara ini diberikan kepada extreme user yang pernah atau sering 

menggunakan pengharum mobil. Seluruh hasil data yang didapat dari 

wawancara akan dianalisa untuk dijadikan revisi desain. 

 

3. Uji coba kuisioner online 

Uji coba tahap ini diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan 

teknik pemilihan subjek uji coba secara acak. Berdasarkan rincian STP. 

pasar berdasarkan segmentasi geografis, psikografis dan demografik  

 

 Segmentasi geografis  

Daerah : Surabaya 

Ukuran Kota : Metropolis 

 Kepadatan Daerah : Kota 

Iklim : Tropis 
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 Segmentasi demografis 

Umur : 17 -30 tahun 

Jenis Kelamin : wanita 

Pekerjaan : Mahasiswa, Pekerja 

Kalangan : Menengah keatas 

 

 Segmentasi Psikografis  

Kepribadian : Extrovert, aktif, ingin mencoba hal baru dan memiliki 

rasa penasaran yang tinggi 

Gaya hidup : sering menggunakan sosial media, suka mengikuti 

trend atau sesuatu yang baru, membeli produk berdasarkan 

desain dan harga.  

 

 

Expert User 

 

1. Franky Kurniawan Nugroho, S.Sn, 34 Tahun, seorang founder Elevate 

Branding di Surabaya. Sudah berkecimpung dalam dunia desain selama 

11 tahun dan sudah banyak menangani berbagai macam Brand identity. 

 

 

 

Gambar 3.31 Franky Kurniawan Nugroho, S.Sn 
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2. Raymond, 39 tahun. Owner Zoe digital printing and cutting di Surabaya. 

Sudah berkecimpung dalam dunia printing sejak tahun 2005 dan sudah 

menangani berbagai macam bentuk packaging  

 

 

 

Gambar 3.32 Raymond 

 

3. Amelia Soegiarto, 26 tahun. Owner NIxxie Artcraft di Surabaya. Sudah 

berkecimpung dalam dunia clayart sejak tahun 2014. selain itu sering 

mengadakan event workshop Clayart di Surabaya. 

 

  

 

Gambar 3.33 Amelia Soegiarto 
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Extreme User  

 

4. Vincentius Christian, 22 tahun, seorang mahasiswa. sering menggunakan 

pengharum mobil dan selaku pelanggan Craftivity.  

 

 

 

Gambar 3.34 Vincentius Christian 

 

 

5. .Vindy Septiara, 26 tahun, bekerja sebagai apoteker di Surabaya.,Sering 

menggunakan pengharum mobil dan meletakan pajangan di mobil 

 

 

 

Gambar 3.35 Vindy Septiara 
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6. Felicia Remartha juliandini, 23 tahun, bekerja sebagai purchasing di 

perusahaan dan tidak terlalu suka menggunakan pengharum mobil dan 

tidak terlalu suka clayart.      

 

 

Gambar 3.36 Felicia Remartha Juliandini 

 

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian utama, dengan menunjukan hasil eksekusi prototype kepada 

expert dan extreme user. Untuk mengetahui  tanggapan dari para subjek 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.  

 

Narasumber untuk penelitian dengan metode kualitatif sebagai expert user 

adalah owner dari Nixxie Artcraft, owner dari Zoe printing dan pakar Branding. 

Sedangkan untuk extreme user adalah konsumen dari Bay fresh, Glade, 

Craftivity. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara yang berghubungan 

secara langsung dengan narasumber (Yusuf, 2014 : 269), focus pertanyaan yang 

akan diberikan kepada expert, extreme user, dan responden   

 

Expert user di bidang Branding (Franky owner Elevate) 
 

1. Apakah brand identity itu penting dan diperlukan oleh suatu produk 
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2. Bagaimana perkembangan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap 

brand/branding 

3. Bagaimana trend desain yang diminati saat ini  

4. Apakah sebuah brand itu dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli 

suatu produk?kenapa 

5. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah brand 

identity suatu produk pengharum mobil 

6. Tips menciptakan sebuah brand identity yang baik 

7. Bagaimana cara menentukan desain yang mudah diingat oleh 

masyarakat 

8. Bagaimana membuat brand yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan 

konsumen terhadap brand kita 

9. Apakah packaging itu penting untuk sebuah produk?alasannya? 

10. Bagaimana strategi promosi yang sukses untuk suatu produk  

11. Apa daja media yang cocok untuk produk pengharum 

 
Expert user di bidang Clayart  (Amelia owner Nixxie artcraft) 
 

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai Art and Craft pada zaman 

sekarang ini 

2. Kebiasaan dan daya beli masyarakat zaman sekarang ini terhadap 

Clayart  

3. Factor–factor apa sajakah yang mempengaruhi seseorang atau anda 

sendiri dalam membeli figure clayart  

4. Apakah brand value dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli 

suatu produk Craft/Clayart  

5. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membuat suatu 

produk Craft/Clayart  

6. Bagaimana cara menentukan harga suatu produk Craft/Clayart  

7. Media promosi seperti apa yang saat ini sedang berkembang untuk 

Clayart  

8. Tantangan apa yang dihadapi saat mengurus sosial media, klien dan 

solusinya 

9. Kendala apa yang dialami selama penjualan (produksi, promosi)  
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Expert user di bidang Packaging (Raymond owner Zoe) 
 

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai packaging pengharum pada saat 

ini 

2. Bagaimana peran packaging dalam sebuah produk terhadap daya beli 

masyarakat 

3. Cara-cara untuk membuat sebuah packaging yang baik 

4. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang/mendesain 

sebuah packaging  

5. Bagaimana cara memilih packaging yang tepat dari sisi harga, agar Cost 

yang dikeluarkan tidak mahal 

 

 
Extreme user ( Vincen, Felicia,Vindy ) 
 

1. Apakah menggunakan pengharum mobil 

2. Jenis pengharum mobil 

3. Alasan menggunakan pengharum mobil 

4. Budget berapa untuk membeli pengharum 

5. Berapa biaya yang rela dikeluarkan untuk pengharum (produk) 

6. Menurut pendapat tentang pengharum yang di model clay custom 

7. Apa yang membuat kamu pilih-pilih dari segi wanginya? Harganya? 

Bentuk tampilannya? 

8. Kalau mencari pengharum lewat mana? 

9. Paling sering menggunakan medsos apa? 

10. Lebih sering membeli online atau ditoko (fisik)? 

11. Media sosial sepenting apa? Kenapa?  

 

Tidak suka clayart 

12. Alasan tidak menyukai clayart 
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

 

NO TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN  

 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Dalam bidang desain : 

Apakah brand identity itu penting dan 

diperlukan oleh suatu produk 

 

Bagaimana perkembangan kesadaran 

masyarakat indonesia terhadap 

brand/branding 

 

Trend desain yang diminati saat ini 

 

Apakah sebuah brand dapat 

memepengaruhi konsumen dalam 

membeli suatu produk 

 

Hal-hal yan perlu diperhatikan dalam 

merancang brand identity 

 

Tips menciptakan brand identity yang 

baik 

 

Cara menentukan desain yang mudah 

diingat oleh masyarakat 

 

Apakah packaging untuk sebuah 

produk?alasannya 

 

Bagaimana strategi yang sukses 
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untuk suatu produk 

 

Media yang cocok untuk produk 

pengharum 

 

Pemilik bisnis Clayart : 

Bagaimana tanggapan anda 

mengenai art and craft pada zaman 

sekarang ini 

 

kebiasaan dan daya beli masyarakat 

zaman sekarang ini terhadap clayart  

 

Factor–factor apa sajakah yang 

mempengaruhi seseorang atau anda 

sendiri dalam membeli figure clayart  

 

Apakah brand value dapat 

mempengaruhi konsumen dalam 

membeli suatu produk craft/clayart  

 

Apa saja hal-hal yang harus 

diperhatikan pada saat membuat 

suatu produk craft/clayart  

 

Bagaimana cara menentukan harga 

suatu produk craft/clayart  

 

Media promosi seperti apa yang saat 

ini sedang berkembang untuk clayart 

 

Tantangan apa yang dihadapi saat 

mengurus sosial media, klien dan 
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solusinya 

 

Kendala apa yang dialami selama 

penjualan (produksi, promosi)  

 

Packaging : 

Bagaimana tanggapan anda 

mengenai packaging pengharum 

pada saat ini 

 

Bagaimana peran packaging dalam 

sebuah produk terhadap daya beli 

masyarakat 

 

Cara-cara untuk membuat sebuah 

packaging yang baik 

 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam merancang/ mendesain sebuah 

packaging  

 

Bagaimana cara memilih packaging 

yang tepat dari sisi harga, agar kost 

yang dikeluarkan tidak mahal 

  Extreme user Apakah menggunakan pengharum 

mobil 

 

Jenis pengharum mobil 

 

Alasan menggunakan pengharum 

mobil 

 

Budget berapa untuk membeli 
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pengharum 

 

Berapa biaya yang rela dikeluarkan 

untuk pengharum (produk) 

 

Menurut pendapat tentang 

pengharum yang di model clay 

custom 

 

Apa yang membuat kamu pilih-pilih 

dari segi wanginya? Harganya? 

Bentuk tampilannya? 

 

Kalau mencari pengharum lewat 

mana? 

 

Paling sering menggunakan medsos 

apa? 

 

Lebih sering membeli online atau 

ditoko (fisik)? 

 

Media sosial sepenting apa? Kenapa? 

 

Tidak suka clayart 

Alasan tidak menyukai clayart 

 Wawancara 

(Kuantitatif) 

 Merk pengharum mobil yang familiar 

 

Asal usul mengetahui merk 

pengharum mobil 

 

Dimana biasanya membeli 

pengharum mobil 
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Dimana biasanya meletakan 

pengharum mobil 

 

Apakah anda suka art and craft 

 

Apa pendapar anda tentang produk 

art and craft 

 

Apakah tertarik dengan customize 

craft dan pengharum 

 

Apa yang membuat anda lebih 

memilih suatu produk (pengharum) 

dibandingkan dengan produk lain 

yang serupa untuk pertama kalinya 

 

Apa yang membuat anda membeli 

suatu produk (pengharum) yang sama 

untuk kesekian kalinya 

 

Media sosial yang sering digunakan 

 

Online store / ecommerce yang sering 

digunakan 

 

Kebiasaan online 

 

Jenis promosi yang menarik 

 
Tabel 3.3 pertanyaan expert dan extreme user 

 
 
 
 


