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BAB 3. PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Sebagai solusi masalah yang telah tertulis pada rumusan masalah dalam bab 

1.2, maka penulis akan merancang Corporate Identity dan media promosi untuk 

menambah Brand Awareness perusahaan Tech Care. 

3.1.2 Solusi Gaya Desain 

Gaya desain, yang akan digunakan oleh Tech Care sesuai dengan wawancara 

dengan Pak Michael Nathaniel bahwa Brand Driver dapat membantu menemukan 

logo dan gaya desain yang ditentukan.  

Brand Verbal yaitu USP / Unique Selling Preposition, Brand Verbal milik 

Tech Care adalah penyedia jasa web desain yang terfokus pada bagian 

maintenance secara professional dan membangun relasi dengan pasar dengan 

sikap yang friendly serta mengedukasi pasar dengan tips & tricks. 

Brand value yaitu poin-poin penting yang didapat dari brand verbal, brand 

value milik Tech Care adalah web maintenance, professional, friendly, edukasi 

pasar, teknologi. 

Dari beberapa poin yang terdapat di brand value tersebut maka penulis dapat 

menentukan Brand Visual yang akan digunakan untuk membuat logo  dari Tech 

Care, dan brand promise berupa brandline dan tagline. 

3.1.3 Solusi Logo 

Logo memiliki peran sebagai simbol yang dapat merepresentasikan suatu 

perusahaan, dan memiliki fungsi untuk membedakan satu perusahaan dengan 

kompetitornya, maka sesuai dengan poin yang didapat dari brand value dan 

berdasarkan referensi dari buku Logo Lounge dan buku Color Harmony, maka 
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brand visual yang ingin ditunjukan adalah bentuk logo yang dengan unsur 

teknologi, dengan warna utama biru, abu-abu dan hitam untuk menunjukan 

profesionalitas, bentuk yang diambil adalah bentuk kotak yang menyerupai pixel 

pada komputer dan di susun secara overlap untuk menunjukan arah, dan warna 

yang berbeda tiap pixel namun membentuk gradasi untuk menunjukan kesan 

progres dan dinamis. 

Tipografi dalam logo yang digunakan adalah sans serif agar lebih mudah 

dibaca dan lebih mudah di aplikasikan di media, selain itu disertakan pula 

brandline yang berasal dari brand promise Tech Care, brand promise dari Tech 

Care adalah Web Maintenance Specialist, berdasarkan poin web maintenance dan 

professional yang didapat dari brand value. 

3.2. Pemilihan Media 

3.2.1 GSM 

Graphic Standard Manual adalah sebuah pedoman sebagai media acuan 

untuk menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi 

identitas (logo) tersebut agar tetap tampil baik dan tidak salah dalam 

penempatannya pada berbagai media branding.
7
 

Penggunaan media GSM adalah untuk membantu pembentukan media 

promosi, karena sebuah identitas harus konsisten pada setiap media promosi yang 

ada, selain itu identitas yang konsisten dapat menunjukan keaslian dari identitas 

tersebut dan menghindari pembajakan. 

                                                 

7
 http://putrasun.blogspot.com/2011/02/saya-mau-sedikit-berbagi-pemahaman-saya.html, akses 29 Oktober 2014 
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Didalamnya terdapat corporate identity yang dapat membantu pelanggan 

lebih mengenal jasa yang mereka gunakan berasal dari perusahaan Tech Care, 

corporate identity Tech Care adalah tempat CD pengenalan, kop surat, amplop, 

kartu nama. 

3.2.2 Media Promosi 

Berdasarkan hasil wawancara expert user dan extreme user, dan teori yang 

didapat dari studi pustaka, dan dengan menggunakan gaya desain new simplicity 

yang menyerupai trend desain tampilan situs maka berikut adalah beberapa media 

promosi yang akan digunakan oleh Tech Care untuk menambah brand awareness: 

3.2.2.1 Introduction Kit 

Berdasarkan wawancara dengan Pak Stevanus Christian Anggrianto bahwa 

media promosi perlu berawal dari bagaimana cara sebuah promosi dapat membuat 

target market mengenal perusahaan terlebih dahulu, maka Tech Care akan 

menggunakan introduction kit untuk memperkenalkan jasa yang akan ditawarkan 

kepada target market, introduction kit Tech Care akan diisi dengan CD yang 

berisi interactive video yang akan membantu menjelaskan jasa Tech Care, selain 

itu disediakan juga tempat Stample Maintenance Routine untuk membantu 

pengguna jasa Tech Care untuk mengetahui kapan situs milik mereka harus di 

periksa. 

Informasi mengenai cara menghubungi Tech Care juga akan dicantumkan 

pada tempat CD yang sudah di bahas di corporate identity dalam media GSM. 

3.2.2.2 Newsletter 

Setelah penggunaan media Introduction Kit maka Tech Care akan 

memberikan nenawarkan newsletter yang akan berisi tentang perkembangan web 
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desain dan kegunaan maintenance secara berkala yang akan membantu menjaga 

relasi kepada target market dan akan dikirimkan melalui e-mail. 

3.2.2.3  Situs Perusahaan 

Didalam Introduction Kit terdapat kontak yang akan menghubungkan kepada 

situs perusahaan, dan didalamnya akan berisi penjelasan mengenai perusahaan 

Tech Care, value-value yang ditawarkan oleh Tech Care, portofolio hasil yang 

telat dikerjakan oleh Tech Care, serta cara menghubungi Tech Care melalui situs 

dan menggunakan jasanya. 

3.2.2.4 Fan Page Perusahaan 

Fan page perusahaan akan digunakan untuk memberikan tips & tricks  dan 

trivia yang akan membantu pengikut fan page perusahaan Tech Care merawat 

situs mereka, fan page digunakan untuk menunjukan poin friendly yang terdapat 

di brand value Tech Care. 

3.2.2.5 Iklan Web 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ricky Wiranata, promosi melalui social 

media dan iklan web dapat membantu mempromosikan perusahaan dengan lebih 

efektif, maka iklan web akan di sebar di beberapa forum yang berhubungan 

dengan web desain, dan memasang iklan di social media untuk menambah 

awareness target market. 

3.2.2.6 Seminar 

Seminar mungkin mempunyai banyak kegunaan ataupun hanya satu 

kegunaan, contohnya seminar bisa digunakan jadi suatu cara mengedukasi, 
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dengan cara memberi ceramah kepada partisi seminar, seminar juga dapat berguna 

demi membantu menjelaskan dan menambah ilmu mengenai satu topik.
8
 

Karena dengan adanya seminar mengenai kegunaan situs dalam suatu bisnis, 

target market akan lebih cenderung menggunakan situs sebagai salah satu media 

dalam bisnisnya, oleh karena itu Tech Care akan menggunakan seminar sebagai 

salah satu media promosinya. 

3.2.2.7 Word of Mouth 

Tidak ada yang dapat bercerita lebih baik dari konsumen yang bahagia, 

testimoni dari konsumen tersebut lebih baik di pasang di tempat yang sering 

dilihat oleh target market seperti situs perusahaan.
9
 

Hal ini membuktikan bahwa testimony seseorang, akan membantu menarik 

konsumen lainnya, selain itu, orang yang puas dengan produk ataupun jasa suatu 

usaha pasti akan menyebarkan kabar gembira tersebut kepada orang yang mereka 

kenal, dan jasa tersebut dengan sendirinya akan menjadi lebih dikenal. 

Word of mouth Tech Care akan dipicu oleh portofolio perusahaan dan 

testimoni konsumen, selain itu seminar akan digunakan untuk memicu word of 

mouth. 

 3.2.2.8 After Sales 

Setelah menggunakan jasa Tech Care, konsumen akan di beri hadiah atau 

suvenir agar Tech Care dapat menjaga relasi dengan konsumen, dan selain itu 

Tech Care juga akan secara berkala menghubungi konsumen dan menanyakan 

kondisi situ milik konsumen. 

                                                 

8
 http://www.evenues.com/event-planning-guide/what-is-a-seminar, akses 29 Oktober 2014 

9
 http://www.kungfuzos.com/video-solutions/interactive-vide/customer-testimony/, akses 29 Oktober 2014 
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3.3. Konsep Desain Media 

3.3.1 Konsep Desain Media GSM 

Konsep Desain GSM akan dibikin berdasarkan gaya desain yang didapat 

melalui hasil penelitian, yaitu new simplicity, warna yang akan digunakan adalah 

warna yang sesuai dengan value profesional, yaitu warna biru, dimensi yang akan 

digunakan adalah 20 cm x 24 cm, bahannya sampul menggunakan art paper 260 

gsm laminasi doft, dan isinya menggunakan art paper 150 gsm, dan buku akan di 

jilid soft. 

Desain corporate identity, juga menyesuaikan gaya desain GSM, ukuran kop 

surat adalah 29,7 cm x 21 cm dengan menggunakan HVS 100 gsm, ukuran 

amplop adalah untuk kop surat lipat 3 ukuran 11 cm x 22 cm dengan 

menggunakan bahan HVS 150 gsm, kartu nama berukuran 5,5 cm x 9 cm dengan 

bahan art paper 260 gsm laminasi doft, tempat CD berukuran 13 cm x 13 cm, dan 

menggunakan bahan art paper 260 gsm. 

3.3.2 Konsep Desain Media Introduction Kit 

Introduction Kit akan menggunakan elemen desain yang mirip dengan elemen 

desain GSM, corporate identity tempat CD yang didalamnya terdiri dari CD dan 

Maintenance Routine Stample Card berukuran 15 cm x 15 cm dengan bahan art 

paper 260 gsm akan disebarkan di kampus-kampus berbasis bisnis, dan 

perusahaan-perusahaan yang memiliki website pribadi di Surabaya, selain itu 

introduction kit juga akan di bagikan pada seminar, yang nanti akan di bahas pada 

Bab 3.3.7. 
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3.3.3 Konsep Desain Media Newsletter 

Desain Newsletter akan menggunakan gaya desain yang sedang tren di dunia 

web desain saat ini yaitu flat design, layout yang digunakan adalah layout seperti 

koran, dan menggunakan tipografi korporat milik Tech Care yaitu Verdana. 

3.3.4 Konsep Desain Media Situs Perusahaan 

Desain Situs Perusahaan juga akan menggunakan gaya desain  yang sama 

dengan newsletter yaitu flat design dan website akan dibuat secara responsif agar 

dapat lebih mudah di akses dari berbagai macam media seperti mobile atau tab, 

halaman utama situs dapat di scroll yang akan menjelaskan perusahaan dan 

menunjukan portofolio situs tanpa masuk ke halaman situs lain. 

3.3.5 Konsep Desain Media Fan Page Perusahaan 

Fan page perusahaan akan didesain dengan menggunakan header yang 

berubah secara berkala dan berisi tentang info mengenai perawatan situs, dan 

menggunakan logo Tech Care horizontal. 

3.3.6 Konsep Desain Media Web Banner 

Desain Web Banner akan di desain mirip dengan gaya desain corporate 

identity dengan ukuran skycrapper yaitu 160 px x 60 px, elemen desain yang 

digunakan akan mirip dengan yang digunakan dengan corporate identity. 

3.3.7 Konsep Desain Media Seminar 

Desain yang akan dibuat diseminar adalah poster dan x-banner yang dapat 

membantu menarik target market untuk mengikuti seminar ini, selain itu di 

belakang podium seminar juga akan dibuat backdrop mengenai seminar tersebut. 

Poster yang digunakan berukuran 59,4 cm x 42 cm dengan bahan albatros 

laminasi doft, X-Banner yang digunakan berukuran 160 cm x 60 cm dengan bahan 
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albatros laminasi doft, Backdrop yang digunakan berukuran 3 m x 6 m dengan 

bahan flexi china. 

3.3.8 Konsep Desain Media After Sales 

Setelah pembelian jasa, maka Tech Care akan memberikan kalender untuk 

menjaga relasinya dengan konsumen, kalender yang akan diberikan berukuran 18 

cm x 24 cm, dengan bahan art paper 260 gsm dan dijilid ring.  

3.4. Anggaran Belanja Desain 

Anggaran belanja buku GSM dan media promosi milik Tech Care : 

NO DESAIN Q HARGA TOTAL 

1 GSM 1 Rp 138.000,- Rp 138.000,- 

2 Kop Surat 50 Rp 1.000,- Rp 50.000,- 

3 Amplop 50 Rp 2.000,- Rp 100.000,- 

4 100 Kartu Nama / Box 1 Rp 40.000,- Rp 40.000,- 

5 CD Case x 4 / A3 20 Rp 3.500,- Rp 17.500,- 

6 CD 20 Rp 3.500,- Rp 70.000,- 

7 Sticker CD x 6 / A3 24 Rp 8.500,- Rp 34.000,- 

8 Maintenance Routine 24 Rp 3.500,- Rp 14.000,- 

9 Domain Website 1 Rp 125.000,- Rp 125.000,- 

10 Hosting Website 1 Rp 125.000,- Rp 125.000,- 

11 Iklan web 5 Rp 500.000,- Rp 2.500.000,- 

12 Kalender 10 Rp 70.000,- Rp 700.000,- 

13 Poster A2 5 Rp 35.000,- Rp 175.000,- 

14 X-Banner 2 Rp 100.000,- Rp 200.000,- 

15 Backdrop 6x3 m 1 Rp 300.000,- /m Rp 5.400.000,- 

16 Sewa Gedung 1 Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,- 

     

Total Harga Rp 19.688.000,- 

 


