
 
 

 

BAB 3 

PEMBAHASAN 

  

3.1 Solusi Komunikasi Visual 

  Perusahaan Armadio merupakan perusahaan clothing line yang terbilang 

masih baru, sehingga untuk menciptakan brand awareness agar dapat 

membangun kesadaran pelanggan akan keberadaan merek melalui berbagai 

media maka dibutuhkan Brand Building & Promotion yang kuat.  

 

 3.1.1 Logo 

  Logo yang dibuat adalah berupa logotype. Logotype merupakan tulisan nama 

entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau 

memakai jenis huruf tertentu. Logotype ialah elemen tulisan saja. Logo yang 

digunakan berupa tulisan nama ARMADIO dimana nama Armadio sendiri 

diambil berdasarkan jenis metaphor (diambil dari nama benda) yang berasal dari 

bahasa italy yang artinya adalah lemari pakaian. Dan sedikit modifikasi dari 

huruf R agar tanpa sadar tidak dapat di tiru. 

 

3.1.2 Tagline 

Tagline yang digunakan ialah ONE SET CLOTHING LINE, dimana kata-

kata yang diambil bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas konsep 

perusahaan yang hanya menjual pakaian satu set. 

 

3.1.3 Tipografi  
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Jenis typeface yang digunakan dalam perancangan nama logo adalah 

Myanmar MN, sedangkan untuk tagline menggunakan typeface Geneva. Dan 

untuk media-media lainnya menggunakan gabungan dari typeface: Avenir Next. 

 

3.1.4 Warna 

Warna yang digunakan dalam logotype ialah warna emas. Kekayaan pada 

warna emas melambangkan target market yang dituju oleh perusahaan secara 

langsung yaitu menengah keatas. Service and packaging secara eksklusif. Dan 

menonjolkan sisi keanggunan wanita. 

 

3.1.5 Media Promosi 

 - Website 

Memilih website sebagai salah satu media pendukung dan media promosi 

karena 33% dari target market sering membeli barang melalui website. 

Website yang digunakan adalah: www.armadioclothing.com 

Website dapat diakses secara online dan konsumen dapat membeli produk 

melalui website secara langsung. 

 

- Packaging 

Packaging yang digunakan oleh perusahaan Armadio adalah berupa box. 

Bahan: Acrylic dan MDF 

Ukuran: 30x20x9cm 

 

- Katalog 
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Katalog didesain secara simple dan minimalis, dan akan disebarkan di beberapa 

tempat yang sering dikunjungi oleh target market. Contoh: Salon. 

Bahan: Import Paper 

Ukuran: 15x15cm 

 

- Parody Tee 

Kaos polos bertulis “IT’S ARMADIO NOT ARMANI DIOR” ini akan diberikan 

secara cuma-cuma untuk minimum pembelian produk Armadio sebanyak 4pcs. 

Bahan: Cotton 

Ukuran Kaos: All Size 

 

- Thankyou Card 

Diberikan kepada customer pada setiap pembelian produk sebagai bentuk respect 

dan rasa terima kasih perusahaan kepada konsumen. Selain itu, kartu ucapan ini 

diketik secara langsung sesuai nama pembelinya dan bukan ditulis tangan, 

sehingga hal ini berkesan sangat eksklusif. Dan seperti pada umumnya, target 

market akan memasang barang yang dibeli atau dipakainya di jejaring social 

instagram yang tepatnya sedang naik daun. Dan hal ini menjadi promosi 

Bahan: Import Paper 

Ukuran: 10,5x14,8cm 

 

- Birthday Card 

Kartu ucapan ulang tahun dikirim kepada customer Armadio yang berulang 

tahun, untuk menjaga hubungan lebih dekat dengan setiap pembeli dan mampu 
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memberikan dampak positif untuk kedepannya. 

Bahan: Import Paper 

Ukuran 10,5x14.8cm 

 

3.2    Konsep Kreatif 

     Konsep pada media promosi yang diambil ialah simple – elegant dengan 

mengambil dominasi warna hitam, putih, emas sesuai warna logo brand dari 

Armadio sendiri. Diantaranya: 

- Website: Tampilan simple dan elegant menggunakan typeface futura. 

-   Packaging: Dikemas dalam bentuk box yang ekslusif layaknya merk luar. 

- Katalog: Layout pada katalog didesain sangat minim tulisan dan lebih 

menonjolkan foto-foto produk dari Armadio. Kesan simple dan elegant pun 

terlihat pada cover halaman depan. 

- Parody Tee: Gift sebuah kaos yg bertulisan parody tentang Armadio. Ide 

seperti ini belum pernah ada yang menggunakan. Dan ide gift sebuah parody 

merupakan salah satu media promosi yang cukup efektif. 

- Thankyou & Birthday Card: Sebuah kartu ucapan yang didesain dengan 

menggunakan typeface Savoye LET untuk menunjukkan sisi elegan dari brand 

Armadio. 

- Media Sosial Instagram: Dimana pada penataan gambarnya di samakan 

secara rapi. Mengingat instagram hanya dapat mengupload secara kotak dan 

tidak full size maka penulis menggunakan aplikasi whitagram untuk 

mendapatkan gambar yang full size,. Sehingga penataan yang disusun terlihat 

lebih professional dan memiliki nilai pandang yang lebih di mata konsumen. 
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