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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Brand Identity memberikan pengaruh pada kepercayaan konsumen, brand 

image dan preference. Sebelum melakukan peluncuran produk, sebuah brand 

baru harus memiliki identitas sendiri untuk membedakannya dari kompetitor dan 

dapat bersaing dipasar. Dalam perancangan identitas dan visual yang sesuai 

serta konsisten untuk “famoess”,  hal yang diperlukan yaitu pemilihan Line, 

Shape, warna, dan elemen serta tipografi. Identitas yang dapat membedakan 

dengan kompetitor salah satunya adalah Brand logo dimana diperlukan sebelum 

melakukan aktivitas promosi dan dapat membangun hubungan dengan 

konsumen sebelum melakukan aktivtitas promosi. Selain itu, dengan mengenali 

dan memahami karakteristik dari target market yaitu penggemar K-pop dapat 

membantu efektifitas promosi dan pemasaran.  

Merancang Identitas Brand dan media promosi untuk Bisnis Merchandise K-pop 

“famoess” yang sesuai bagi penggemar K-pop yaitu dengan desain yang cute 

dan minimalis sehingga dapat memberikan “famoess” identitas yang unik dan 

dapat membedakannya dengan kompetitor serta dapat menarik kepercayaan 

dan minat konsumen. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

(1)  Brand verbal  

Brand Verbal atau USP (unique Selling Preposition) yaitu mendiskripsikan 

kelebihan pada sebuah brand yang yang membedakannya dengan yang lain. 

Brand Verbal dari brand “famoess” adalah menawarkan produk yang 

diperuntukan untuk penggemar K-pop dengan desain yang relatable / inspirasi 

dengan group dan idola mereka. Sehingga desain tersebut memiliki makna yang 

bagi fans. Dan pada saat menggunakan produk dari “famoess”, fans dapat 

mengekspresikan diri sebagai seorang penggemar K-pop. Selain itu juga produk 

didesain sesuai dengan kebutuhan penggemar K-pop. 

(2) Brand attributes 

Brand attributes adalah kata kunci dari nilai-nilai sebuah brand. Kata 

kunci adalah “ K-pop Merchandise”, “Meaningful and relatable”, “Self expression” 



 

 

23 
 

 K-pop Merchandise : “famoess” menyediakan produk dengan 

berbagai macam desain dengan bahan-bahan yang berkualitas 

yang disesuaikan dengan kebutuhan penggemar K-pop 

 Meaningful and relatable : Produk “famoess” terinsiparsi dari hal-

hal yang berhubungan dengan group/idola K-pop sehingga produk 

tersebut memiliki makna bagi penggemar K-pop/konsumen 

 Self expression : Dengan produk “famoess”  konsumen dapat 

mengeksperisikan diri sebagai seoarang penggemar K-pop dan 

dapat membuat fangirling lebih menyenangkan 

(3) Brand line 

 Brand line yaitu tagline brand “famoess” adalah “Fans moment of 

happiness” 

3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Konsep gaya desain yang akan digunakan dalam perancangan brand 

identity “famoess” adalah gaya desain flat design, minimalis dan dengan ilustrasi. 

Menurut Amell (2015), flat design merupakan gaya desain minimalis yang lebih 

menekankan pada fungsi atau kegunaan, dimana unsur-unsur hiasan tidak 

diperlukan. Flat design merupakan suatu terapan dari gaya Swiss style atau yang 

disebut juga dengan International Typographic Style atau International Style yang 

diperkenalkan antara tahun 1940 hingga 1950 di Swiss dan mulai dikenal di 

dunia online pada tahun 2012. Berdasarkan pada portal 

http://www.designishistory.com/ flat design memiliki ciri-ciri gaya yang sederhana 

dan mudah dibaca. Menggunakan tipografi sans-serif, grid dan layouts asimetris. 

Selain itu ciri utama lainnya yaitu memiliki bentuk dan elemen yang simple, 

tipografi bold dan mudah untuk dibaca, menghindari penggunaan texture, 

gradien dan bentuk yang kompleks, dan memiliki visual yang seimbang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.designishistory.com/
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Gambar 3.1 Referensi logo dan gaya desain 

Sumber: www.pinterest.com 
 

Untuk menciptakan gaya desain yang sesuai dengan penggemar K-pop 

yang cute dan minimalis maka menggunakan gaya desain flat design dan 

ilustrasi. Menurut Holmes (2013) Dengan menggunakan illustrasi pada logo, 

dapat menonjolkan brand value dan personality perusahaan. Dan membantu 

untuk mengkomunukasikan tentang bidang perusahaan lebih cepat kepada 

target market. Selain itu juga untuk memberikan kesan fun dan friendly. Logo 

yang digunakan untuk identitas brand “famoess” adalah jenis combination mark 

yaitu penggabungan antara simbol/icon dan wordmark/lettermark. Dengan 

simbo/icon pada logo dapat menggambarkan sebuah produk atau jasa yang 

ditawarkandan dapat menggambarkan brand image yang ingin diciptakan oleh 

suatu brand. Kombinasi logo dan lettermark memberikan kesan yang kuat dan 

dapat menjelaskan brand image terlebih untuk bisnis/brand baru  

(http://www.logodesignsource.com/types.html).   

Gambar 3.2 Typeface Somatic 
Sumber: http://luc.devroye.org 

 
 
 
 

http://www.pinterest.com/
http://www.logodesignsource.com/types.html
http://luc.devroye.org/
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Gambar 3.3 Typeface Robaga Rounded Bold 

Sumber: http://www.lvfont.com 
 
 
 

 
Gambar 3.4 Typeface Robaga Rounded Reguler 

Sumber: https://www.creativefabrica.com 
 

Tipografi yang akan digunakan adalah typeface sans serif. Sesauai halnya 

dengan karakteristik gaya desain flat design penggunaan typeface sans serif 

memberikan kesan minimalis, modern dan mudah untuk dibaca/dikenali. Huruf 

sans serif terkenal dengan kesederhanaanya dan memiliki tampilan yang bersih 

(Strizver, 2014). Typeface yang akan digunakan untuk identitas brand “famoess” 

adalah sans serif dengan shape rounded (circular). Circular shape memberikan 

kesan “softness” . 

Logo circular (softness) memiliki prespsi pada sesuatu hal yang sensitif yaitu 

dalam hal pelayanan konsumen, seperti keramahan, respon terhadap konsumen 

dan lain-lain (Jiang et al, 2015).  Oleh karena itu “famoess” menggunakan kedua 

jenis typeface dan outline shape tersebut pada logo. Hal tersebut untuk 

menggambarkan brand “famoess” yang mengutamakan kualitas produk dan 

memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada konsumen merupakan hal 

yang utama bagi “famoess”.  

 Penggunaan shape circular juga digunakan sebagai elemen pada logo dan 

juga layout. Layout “famoess” memiliki desain simple dengan menggunakan 

elemen logo dan illustrasi.  

https://www.creativefabrica.com/
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Pada wordmark/lettermark “famoess” menggunakan font lowercase. Menurut 

Perea dan Panadero (2014) konsumen terbiasa terpapar pada huruf lowercase 

hal tersebut membuat konsumen lebih familiar pada tampilan huruf tersebut. 

Sehingga membuat lowercase wordmark memiliki kesan lebih 

bersahabat/friendlier dan hal tersebut dapat membuat konsumen memiliki kesan 

friendlier terhadap suatu brand (Xu et al 2017). 

Menurut McLeod (2016) Warna adalah sebuah media yang kuat dan menarik 

dimana merupakan sebuah elemen visual yang tidak tertandingi yang dapat 

memberikan pengaruh pada kepetusun konsumen untuk membeli suatu produk. 

Dan hal yang sangat diingat dari sebuah binsis adalah warna.  

Warna untuk identitas brand “famoess” yaitu menggunakan warna utama pastel 

dengan tone pale red dan biru Navy  yang memberikan kesan friendly, 

happiness, loving, soft, dan cute. Kombinasi antara kedua warna tersebut adalah 

untuk membedakan antara element desain, untuk membangun perhatian, atau 

untuk menciptakan fokus pada sebuah komposisi (Holtzschue, 2017). 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media 

Sebagai bisnis baru, “famoess” membutuhkan media promosi untuk 

meningkatkan brand awerness kepada target market. Berikut media promosi 

yang akan digunakan: 

1. Media sosial (Instagram, Twitter, Line@) 

Media sosial dapat menjangkau pasar yang luas dari berbagai kalangan 

untuk melakukan komunikasi, berbagi informasi foto, video, infromasi. Dan 

dengan digital marketing dapat memberikan kesempatan untuk membangun 

hubungan dan optimitas pengalaman brand kepada konsumen(Stokes, 2013).  

Media yang dipilih yaitu melalui social media Instagram, Twitter, dan Line@. 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya “Perancangan merchandise K-pop”, 

Penggemar K-pop memilih media online shop dan e-commerce  untuk membeli 

album dan pernak-pernik merchandise K-pop. Media yang banyak digunakan 

oleh penggemar K-pop untuk membeli produk merchandise yaitu Instagram, 

Line, Twitter. Mereka memilih media tersebut karena lebih mudah dan efisien 

untuk mencari produk dan melakukan transaksi.  

Social media sangat efektif untuk membangun brand awereness dan 

menyampaikan value proposition. Selain itu, dengan social media juga 



 

 

27 
 

memfasilitasi sebelum terjadinya transaksi jual beli via Line@ dan Twitter. Line@ 

(LINE Official Account) merupakan sebuah fitur dari LINE yang memungkinkan 

sebuah perusahaan membuat akun sendiri dan dapat mengirimkan pesan secara 

massal seperti posting artikel ke timeline, foto dan lain sebagainnya kepada 

pengguna yang telah berteman dengan akun “famoess” (www.partner.line.me).  

Platform media sosial Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video. 

Dimana pengguna dapat mengatur layout, menerapkan fitur digital pada foto 

untuk menampilkan produk sehingga terlihat menarik. Dan dapat berbagi pada 

platform lain seperti Facebook, Twitter. Dengan menggunakan Twitter, dapat 

berinteraksi dengan Follower dan dapat melakukan retweet dimana dapat 

membantu untuk memposting kembali sebuah tweet (post) dengan cepat dan 

membagikan tweet tersebut kepada Follower  dan orang lain dapat dengan 

mudah membagikan tweet tersebut pada timeline mereka.  

2. Instagram ads dan paid promo account 

Instagram ads dan Paid promo diperuntukan sebagai awereness. Dengan 

media sosial, membantu penyebaran komunikasi word of mouth.  Menurut 

Mustika (2014) terdapat pengaruh yang signifikan anatara variable word of mouth 

dengan variable keputusan pembelian. Dengan perkembangan teknologi yang 

sangat pesat word of mouth  bisa sangat ampuh untuk strategi pemasaran 

karena penyebarannya yang luas dan cepat.  Dimana konsumen dapat bertukar 

pemikiran, komentar, kritikan atau ide-ide mengenai suatu produk dan 

pengalaman menggunakan produk. 

Instagram ads adalah kegiatan advertising melalui konten berbayar di 

Instagram untuk menjangkau audiance yang lebih luas dan sesuai target. 

Pengguna Instagram advertising yang aktif lebih dari 200,000 setiap bulannya. 

Hal yang dilakukan untuk instagram ads adalah dengan menampilkan 

foto/gambar produk yang dapat menarik perhatian audiance yang dituju yaitu 

penggemar K-pop. 

 Menurut artikel blog Hootsuite yang menyoroti statistik penggunaan 

Instagram, Instagram digunakan oleh 48.8% brands, dan diperkirakan meningkat 

menjadi 70,7% pada 2017. Brand ternama melakukan post 4,9 kali selama 

seminggu di Instagram. 75% dari pengguna Instagram mengunjugi website 

brands setelah melihat iklan pada post Instragram advertising. Penggunaan 

hastag juga memberikan keuntungan pada brand, post dengan minimal 

http://www.partner.line.me/
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menggunakan satu hastag dapat mengikat pengguna Instagram rata-rata 12,6% 

(Parket, November 2016). 

Menurut Fitria (2015) Paid promote atau promo berbayar adalah kegiatann 

promosi yang dilakukan oleh onlineshop dengan membayar jasa promo tersebut 

pada akun media sosial. Paid promote sebagai media promosi yang memiliki 

peranan dalam meningkatkan konsumen potensial. Hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam paid promote adalah kriteria buzzer (orang atau official 

account yang terpercaya) dengan memperhatikan jumlah followers buzzer dan 

keaktifan followers. Selain itu juga jenis kontrak dan proses paid promote 

(Alfiansyah dan Listiani, 2016). Pada saat followers memberikan komentar atau 

mention kepada orang lain, hal tersebut memberikan potensi postingan  tersebut 

dapat dilihat dan diikuti orang lain serta dapat memberikan keyakinan bahwa 

paid promote terebut dapat memberikan respon dari followers (Arifah dan 

Mustikarini, 2016).  

“famoess” akan melakukan Paid promote pada akun-akun yang berkaitan 

dengan K-pop dan memiliki followers aktif sehingga dapat tersampaikan 

langsung kepada target market yaitu penggemar K-pop. 

3. Instagram  stories 

Bedasarkan pada situs Infokomputer (http://infokomputer.grid.id/tag/instagram-

stories/) jumlah pengguna akif Instagram stories mencapai 200juta perhari 

diseluruh dunia. Instagram stories memiliki fitur yang memungkinkan pengguna 

mengirim foto dan video yang akan bertahan selama 24 jam dan memiliki fitur 

highlight dimana dapat bertahan lebih lama. Selain itu juga dapat melakukan 

voting diamana dapat berinteraksi langsung dengan followers untuk memberikan 

feedback. Dengan instagram stories dapat berbagi proses behind the scene, 

tutorial dan teaser produk. Hal tersebut dilakukan untuk berbagi dan 

berkomunikasi dengan followers “famoess” tentang bagaimana proses 

pembuatan produk, memberikan informasi dan tata cara pemesanan produk. 

Keuntungan dari menggunakan Instagram stories adalah adanya fungsi 

analitik yang memungkinkan untuk melihat berapa banyak orang/pengguna 

Instagram yang telah melihat posting-an, dan ketika orang/pengguna tersebut 

beralih ke story yang lain. Hal memberikan kesempata pada creator untuk 

bereksperimen dengan konten (Hitz, 2016). 

 

http://infokomputer.grid.id/tag/instagram-stories/
http://infokomputer.grid.id/tag/instagram-stories/
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4. Packaging  

Packaging merupakan salah satu hal yang dapat menambah daya tarik dan 

minat konsumen. Selain itu dengan packaging juga dapat meningkatkatkan 

brand awereness dan menyampaikan value propotition. Berdasarkan survei The 

Dotcom Distribution Packaging Report 2015 menyatakan bahwa 60% responden 

yang membeli secara online akan membagikan foto produk dan packaging yang 

mereka dapatkan. Hal tersebut dapat mengingkatkan potensi untuk 

mendapatkan 60% konsumen baru.  

Untuk bisnis online, packaging merupakan hal terpenting untuk melindungi 

produk yang yang akan dikirim pada konsumen. Produk yang dikirim merupakan 

touch point dan koneksi secara langsung dengan konsumen. Packaging yang 

dirancang dengan baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi. 

Komponen yang harus diperhatikan dan dipilih dengan cermat untuk mencapai 

tujuan pemasaran dan memuaskan keinginan konsumen adalah komponen 

estetika dan fungsional packaging. Pertimbangan estetis berhubungan dengan 

warna, bentuk, bahan, ukuran, tulisan dan grafik kemasan (Kotler dan Keller, 

2018). 

Packaging yang digunakan “famoess” adalah packaging dengan bahan 

plastik tebal yang memiliki bentuk seperti amplop besar (polymailer). Dengan 

bahan plastik tebal dapat melindungi produk dari air dan tidak mudah robek pada 

saat melalui proses pengiriman. 

5. Merchandise 

Merchandise diberikan kepada konsumen pada saat membeli suatu produk. 

Dengan memberikan merchandise kepada konsumen, dapat meningkatkan 

awareness dan untuk membangun hubungan dengan konsumen sebagai bentuk 

rasa terimakasih/apresiasi (Budiman, 2017). Merchandise diberikan kepada 

konsumen pada saat dan ketentuan tertentu, yaitu diberikan pada konsumen 

yang melakukan early pre-order dan diberikan pada konsumen yang melakukan 

pembelanjaan dalam jumlah tertentu. Merchadnise yang digunakan adalah 

sebuah string pouch dengan logo “famoess”. Dimana nanti dapat digunakan oleh 

konsumen untuk menyimpaan barang seperti halnya digunakan untuk 

menyimpan batrei, pin, aksesoris, dan lain-lain. 
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6. Poster (Online) 

Poster merupakan media promosi yang digunakan untuk menarik perhatian. 

Poster memiliki kemampuan untuk tetap diingat oleh konsumen dan dapat 

menjadi media yang berguna untuk usaha kecil dan menengah dalam 

meningkatkan brand awerness dan menjadi tempat untuk menyampaikan 

informasi (Tolliday, 2017). Poster online berisikan informasi produk yang akan 

disebarkan melalui media sosial (Twitter) “famoess” dengan me-retweet dan 

berbagi dengan akun group order/online shop. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjangkau calon konsumen yang lebih luas dan untuk mempromosikan produk. 

7. X-Banner 

X-Banner merupakan sebuah media promosi yang memiliki alat penyangga 

sehingga dapat diletakkan secara mandiri. Digunakan pada saat mengikuti event 

untuk meningkatkat brand awareness pada pengunjung/konsumen. Selain itu 

digunakan untuk menyampaikan infromasi mengenai produk dan brand 

“famoess”. 

8. Booth 

Booth digunakan untuk kepentingan bisnis atau pameran dengan waktu dan 

area yang terbatas. Dalam pembuatan booth hal-hal  yang perlu diperhatikan 

adalah dapat membantu proses komunikasi, memenuhi kebutuhan dan 

memberikan kenyamanan (Palim et al, 2017). Booth akan digunakan pada saat 

mengikuti event/pop up store K-pop yang mengandakan bazar sebagai tempat 

display produk. Menurut Nasrullah (2018) suatu produk yang didukung dengan 

point of purchase mempunyai posisi yang lebih kuat dalam mempengaruhi 

konsumen di dalam pemilihan produk yang akan dibeli. Point of purchase sendiri 

adalah komunikasi pada temat pembelian yang menggabungkan display, sinage 

dan in-store media untuk dapat meningkatkan suasana komunikasi konsumen. 
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3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Socialmedia 

(Instagram, 

twitter, LINE@)  

1-2 post 

selama 

seminggu – Mei 

2019 - Selama 

bisnis berjalan 

Feed 

Instagram, 

Twitter, dan 

LINE@ 

famoess 

Membangun 

Awareness, 

Delivery, Purchase, 

After sales 

 

2 Social media 

(Instagram, Paid 

promo) - 

Advertisment 

Dilakukan 1 – 2 

kali dalam satu 

bulan Mei, Juni, 

2019 - Selama 

bisnis berjalan 

Melali akun 

paid promo di 

instagram dan 

LINE selain itu 

juga melalui 

instagram ads 

Membangun 

Awareness, 

Delivery 

3 Instagram stories Juli 2019 - 

Selama bisnis 

berjalan 

Melalui 

Instagram 

stories 

@famoess 

Membangun 

Awerenes, Delivery 

 

4 Packaging Juli 2019 – 

Selama bisnis 

berjalan 

Sebagai 

sarana setelah 

pembelian 

produk yang 

akan dikirim ke 

konsumen 

Membangun 

Awareness, 

Delivery, Purchase,  

5 Merchandise Juli 2019 – 

Selama bisnis 

berjalan 

Diberikan 

kepada 

konsumen 

yang mengikuti 

early Pre order 

atau yang 

membeli dalam 

jumlah tertentu  

Membangun 

Awareness, After 

sales 
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6 Poster (Online) 

 

Mei 2019 – 

Selama bisnis 

berjalan 

Poster  akan 

disebarkan 

melaui media 

sosial twitter 

dan LINE  

Membangun 

Awareness, 

Delivery 

7 X-Banner 

 

X-banner akan 

digunakan 

pada saat 

mengikuti event 

pada saat 

mengikuti 

event atau 

bazar untuk 

menarik 

konsumen. 

Membangun 

Awareness, 

Delivery 

8 Booth 

 

booth akan  di 

gunakan pada 

saat mengikuti 

event / bazar 

Sebagai media 

display produk 

dan 

pengenalan 

brand 

Membangun 

Awareness, 

Delivery 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

Pada pertengahan bulan Mei 2019 (Minggu ke-dua), famoess akan 

melaunching Instagram, Twitter dan juga LINE@. Dengan Memposting foto 

produk dan akan melakukan open pre order pada akhir bulan Mei (26 Mei 2019) 

hingga Pertengahan bulan Juni (14 Juni 2019). Selama proses pembukaan pre 

order “famoess” akan melakukan promosi dengan membagikan poster (online) di 

sosial media Twitter dan Instagram. Selain itu juga akan melakukan promosi 

melaui instagram ads dan paid promo (LINE dan instagram) pada akun yang 

memiliki followers penggemar K-pop. Pre order dilakukan dengan cara mengisi  

google form yang telah tersedia pada prodil instagram dan twitter. Untuk 

komunikasi dengan konsumen, melalui LINE@ dan twitter. 

 Setelah proses pre order selesai akan dimulai proses produksi yang memakan 

waktu 3 – 4 minggu tergantung pada konveksi dan banyaknya jumlah order. 

Pada saat proses produksi,  “famoess” akan upadate proses pengerjaan produk 

(behind the scence) melalui Instagram stories. Hal tersebut bertujuan untuk 
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memberikan informasi tentang produk yang dipesan oleh konsumen. Informasi 

yang diberikan yaitu perkembangan tahapan proses pembuatan dan untuk 

membangun kepercayaan kepada konsumen. Sepuluh  Konsumen yang 

melakukan pre order lebih awal akan mendapatkan merchandise “famoess” 

berupa mini pouch string. Satu minggu setelah proses produksi selesai, Barang 

akan langsung dikirim kepada konsumen. Untuk event K-pop biasanya diadakan 

pada saat bulan/event tertentu di salah satu mall di Surabaya (BG Junction/Royal 

Plaza). 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Merchandise 

(String 

pouch) 

String 

Biaya Cetak 

Dan Jahit 

Biaya fisik 

2 meter 

36 pcs 

1 pcs 

Rp. 190.000,- 

Rp. 50.000,- 

Rp. 25.000,- 

Rp. 190.000,- 

Rp. 50.000,- 

Rp. 25.000,-  

2 Kartu nama  Biaya Cetak 1 kotak Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- 

3 Packaging 

plastick 

polymer 

Biaya fisik 1 pack Rp. 256.000,- 

 

Rp. 256.000,- 

 

4 Instagram 

post paid 

promo 

Biaya 

Operasional 

3 post Rp. 60.000,- 

/7hari 

Rp. 180.000,- 

5 LINE promote Biaya 

Operasional 

2 post Rp. 135.000,- Rp. 270.000,- 

6 X-Banner Biaya Cetak 1 pcs Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 

7 LINE@ Biaya 

Operasional 

1 tahun Rp. 394.000,- Rp. 394.000,- 

8 Lebel 

pengemasan/

sticker 

Biaya cetak 10 lbr Rp. 30.000,- Rp. 300.000,- 
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9 Sticker  Biaya cetak 

dan desain 

20lbr Rp. 30.000,- Rp. 600.000,- 

10 Instagram 

Ads 

Biaya 

Operasional 

2 

minggu 

Rp. 392.000,- Rp. 392.000,- 

11 Booth Biaya Cetak 

dan Desain 

1 Rp.1.500.000

,- 

Rp.1.500.000,- 

12 Backdrop 

booth 

Biaya Cetak 

dan Desain 

1pcs Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- 

Total Rp. 4.917.000,- 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk (prototype) dilakukan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menetapkan 

efektivitas solusi desain utnuk brand “famoess”. Tahapan uji coba terdiri dar: (1) 

desain uji coba, (2) subjek uji coba, (3) jenis data, (4) instrumen pengumpulan 

data, dan (5) teknik analisa data. 

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

      3.3.1.1 Logo 

 

Gambar 3.5Logo “famoess” 
Sumber: Data pribadi 
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3.3.1.2 Kartu nama 

Gambar 3.6 Kartu nama 

Sumber: Data pribadi 
 

3.3.1.3 Amplop DL 

Gambar 3.7 Amplop DL 

Sumber: Data pribadi 
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3.3.1.4 Letterhead 

Gambar 3.8 Letterhead 

Sumber: Data pribadi 
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3.3.1.5 X-Banner 

 

Gambar 3.9 X-Banner 

Sumber: Data pribadi 
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3.3.1.6 Booth  

Gambar 3.10 Booth 

Sumber: Data pribadi 
 

3.3.1.7 Instagram  

Gambar 3.11 Instagram feed 

Sumber: Data pribadi 
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3.3.1.8 Instagram ads dan paid promote account 

Gambar 3.12 Instagram ads dan paid promo account 

Sumber: data pribadi 
 

      3.3.1.9 Instagram stories 

Gambar 3.13 Instagram stories behind the scene dan cara order 

Sumber: Data pribadi 
 
 



 

 

41 
 

3.3.1.10 Packaging 

Gambar 3.14 Packaging 

Sumber: Data pribadi 
 

3.3.1.11 Merchandise 

Gambar 3.15 Marchadise string pouch 

Sumber: Data pribadi 
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3.3.1.12 Poster (online) 

Gambar 3.16 Poster online 

Sumber: Data pribadi 
 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Responden adalah orang yang diperkirakan menguasai data, informasi, ataupun 

fakta dari suatu objek penelitian (Bungin,2013). Karena dari responden akan 

diperoleh data yang dapat digunakan untuk untuk menganalisa dan menetapkan 

efektivitas dari brand identity dan media promosi yang dirancang oleh “famoess” . 

Responden atau narasumber dipilih berdasarkan pada pengalaman dalam 

bidang brand identity dan desain produk/merchendise. Berikut adalah profil dari 

beberapa narasumber expert: 
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1. Jesselyn F, Sebagai seorang graphic designer yang berpengalaman 

dalam bidang desain branding dan desain media promosi. Dengan 

Pengalaman tersebut beliu dapat memberikan pendapat pada saat uji 

coba.  

2. Anas merupakan owner dari Goodstuffseoul yaitu online shop yang 

menawarkan produk fanmade K-pop goodies dengan desain yang unik 

dan lucu. Narasumber juga merupakan seorang graphic designer udah 

berpengalaman mengenai desain mengetahui tren dan kebutuhan media 

promosi yang sesuai untuk brand dan traget market.  

3. Uti adalah owner dari Bangtan.labs yaitu sebuah online shop yang 

menawarkan merchandise K-pop yang berfokus pada group BTS 

(bangtan boys) berupa fanart goods dan juga creator BTS enamel. 

Narasumber mengetahui tren desain merchandise yang diminati oleh 

penggemar K-pop dan pengetahuan mengenai media promosi secara 

online yang dapat membantu pengembangan brand “famoess”.  

Berikut adalah profil dari beberapa narasumber extreme: 

1. Caca merupakan pelajar SMA yang sangat suka dengan K-pop, dan 

mengkoleksi pernak pernik merchandise baik offiicial dan unoffcial. Dan 

suka untuk mengikuti kegiatan menonton konser. memeiliki beberapa 

idola seperti bts, bjb, seventeen dan lain-lian. Caca sangat aktif disosial 

media dan memiliki banyak followers di instagram. Sehingga dapat 

mengetahui trend K-pop. 

2. Ninda menyukai K-pop dari tahun 2011 sampai saat ini. Ninda berprofesi 

sebagai seorang karyawan disalah satu perusahaan disurabaya. Suka 

dengan K-pop namun tidak begitu selalu aktif mengkoleksi merchandise 

baik official maupun unoffical.  

3. Lita merupakan penggemar K-pop yang suka untuk mengkoleksi 

merchandise official dan unofficial (fanmade), suka untuk mengikuti 

kegiatan yang berhubungan dengan K-pop seperti konser dan lain-lain. 

Selain itu, narasumber juga merupakan seorang yang mengetahui 

mengenai desain grafis (graphic designer).  

Selain melakukan wawancara, dilakukan juga penyebaran kuesioner 

secara online kepada 101 respon. Hal tersebut dilakukan untuk menpadatkan 

respon dari target market. 
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3.3.3. Jenis Data  

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 

responden secara online melalui chat pribadi dan group pada pemilik akun 

Instagram, LINE, dan Whatssapp yang suka dengan K-pop. Dan metode kualitatif 

berupa wawancara dengan narasumber dan studi literatur dengan menunjukan 

hasil eksekusi desain atau prototype desain kepada extreme dan expert user 

untuk menguji efektivitas solusi desain brand “famoess”. Data-data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner akan digunakan sebagai dasar 

untuk memperbaiki desain apabila mendapatkan tanggapan yang kurang baik, 

sedangkan jika tanggapan yang diterima cukup baik, maka desain uji coba akan 

ditetapkan sebagai desain akhir. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan  metode penggalian data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari sumber data primer atau data yang berasal dari sumbernya 

langsung. Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya 

yaitu literatur.  Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan metode metode 

kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan 

memperoleh data secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara 

langsung kepada expert dan extreme user. Data primer yang diperoleh berupa 

saran, masukan, pendapat, dan review dari para expert dan extreme user. Expert 

disini adalah seseorang yang ahli dibidang brand identity, desain, dan 

berpengalaman dalam desain produk/merchandise K-pop dan non K-pop. 
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NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara  

(Kualitatif) 

Expert user Review desain keseluruhan 

Review desain brand dan apakah 

sesuai dengan target market 

Review strategi branding/promosi 

untuk start-up 

 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user Review desain  keseluruhan 

Persepsi terhadap media desain 

brand 

Pemahaman responden terhadap 

pesan yang ingin disampaikan 

 Kuisioner 

(Kuantitafi) 

Responden Presepsi responden terhdapap 

prototype desain brand dan media 

promosi “famoess” 

Pemahaman responden terhadap 

pesan yang ingin disampaikan 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


