
 

 

29 
 

Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada bab sebelumnya, 

disimpulkan bahwa semakin banyak usaha-usaha baru dalam bidang kerajinan 

tangan yang bermunculan sehingga dibutuhkan adanya suatu identitas pada 

merk atau disebut brand identity. Brand Identity bagi sebuah perusahaan menjadi 

hal yang tidak boleh terlewatkan agar meningkatkan awareness konsumen 

terhadap bisnis tersebut. Menurut Wheeler (2017), brand identity merupakan 

faktor yang dapat dilihat dan dirasakan. Brand Identity terdiri dari beberapa 

elemen visual seperti logo, packaging design, web design, social media design, 

business card, bahkan desain baju seragam untuk pegawai perusahaan  yang 

dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat terbentuk image yang sesuai di mata 

para calon konsumen. 

Media promosi juga memiliki peran yang sangat penting dalam memulai 

sebuah usaha yang baru, karena pada jaman sekarang, pengguna media sosial 

terdiri dari berbagai kalangan usia sehingga menjadikan hal ini menjadi media 

pemasaran dan media promosi yang paling mudah dijangkau. Media promosi 

sendiri merupakan sejumlah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan promosi. Promosi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

terus-menerus sehingga harus selalu dilakukan perubahan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemauan konsumen (Rangkuti, 2009).  

Dapat disimpulkan solusi dari penjabaran tersebut adalah ‘Merancang Brand 

Identity beserta media promosi untuk brand Blume yang sesuai bagi anak muda 

khususnya wanita sehingga dapat meningkatkan brand awareness para calon 

konsumen’. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas, jabarkan:  

 

 Brand verbal  

‘Blume’ merupakan bisnis yang berbasis di Surabaya yang bergerak 

di bidang handmade gift dengan menggunakan bahan dasar berupa kain 
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flanel yang dibentuk menjadi bunga, kemudian menggunakan beberapa 

media seperti frame, flower box, buket bunga, dan kanvas.  

Target market ‘Blume’ adalah wanita muda yang berusia 18-25 

tahun, dimana para wanita ini senang memberikan hadiah ataupun 

sedang merayakan hari-hari spesial seperti graduation, ulang tahun, 

anniversary, valentine dan sebagainya.  

 

 Brand attributes 

Kata kunci dari ‘Blume’ adalah handmade, flower gift, memorable. 

Kata kunci handmade digunakan karena brand ini menawarkan produk 

berupa gift buatan tangan yang dibentuk menjadi bunga dengan 

menggunakan bahan dasar dari kain flanel (felt) yang diketahui bahwa 

kain flanel bersifat durable atau tahan banting jika dibandingkan dengan 

bahan lain, sehingga menjadikan produk dari ‘Blume’ menjadi lebih lama 

untuk disimpan dan menjadi memorable. 

 

 Brand line.  

Dari penjabaran brand verbal dan brand attributes diatas, maka 

disimpulkan bahwa brand line dari brand ‘Blume’ adalah Eternal Flower 

Craft. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan brand verbal dan brand attributes yang telah dijelaskan, maka 

gaya desain yang digunakan dalam merancang brand identity dari brand blume 

adalah rustic-simplicity.  

Rustic style merupakan gaya desain yang banyak diimplementasikan pada 

interior design. Ciri khas dari rustic style adalah raw material, dimana 

menggunakan material yang unfinished yang menunjukan kesan alami antara 

lain penggunaan material kayu, batu alam, dll, yang mendukung style rustic itu 

sendiri. Ciri lain yang ingin ditunjukan dari rustic style adalah warna-warna 

natural yang kalem seperti coklat dan hijau dengan menggunakan elemen kayu 

dan elemen tanaman. 
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Gambar 3.1. Contoh pengaplikasian konsep Rustic 

Sumber: pinterest.com 

 

Sedangkan, ciri khas yang menonjol dari gaya desain simplicity adalah 

menampilkan kesan bersih, elegan dan formal. Pemilihan gaya desain ini 

ditujukan untuk memaksimalkan gambar atau ilustrasi yang digunakan sebagai 

point utama. 

    

    

Gambar 3.2. Contoh gaya desain simplicity 

Sumber: pinterest.com 
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 Layout 

Konsep layout dari keseluruhan brand ‘Blume’ adalah mengadaptasi 

dari gaya desain simplicity yang memiliki ciri khas sederhana, 

menampilkan kesan bersih, elegan dan formal. 

 

 Konsep Logo dan Elemen Desain 

Logo yang baik harus dapat menggambarkan kepribadian entitas 

yang diwakilinya. Logo tersebut harus memiliki keunikan yang dapat 

membedakan entitas yang diwakilinya dengan entitas lain. Namun yang 

perlu diperhatikan adalah logo harus tetap simpel dan fleksibel, baik 

secara bentuk, warna, maupun ukuran. Logo kemudian akan 

diaplikasikan dalam berbagai identitas visual lain dalam beragam media 

(Oscario, 2013). 

Logo ‘Blume’ terinspirasi dari bentuk bunga tulip yang memiliki arti 

kasih sayang dan cinta yang sempurna. Dalam pembuatan logo ‘Blume’, 

konsep one-line drawing tetap digunakan yang dipadukan dengan 

typeface jenis Montserrat Alternates Light.  

Elemen desain dari brand ‘blume’ menggunakan ilustrasi dari 

beberapa jenis bunga, antara lain; tulip, calla lilly, dahlia, mawar, dan 

daisy, dengan menggunakan konsep one-line drawing. 

       

Gambar 3.3. Logo ‘Blume’ 

Sumber: Data pribadi 
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Gambar 3.4. One-line drawing brand ‘Blume’ 

Sumber: Data pribadi  

 

 Konsep Tipografi 

 

Gambar 3.5. Typeface Montserrat Alternates Light 

Sumber: Data Pribadi 
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 Palet Warna 

Menurut Wheeler (2013), warna digunakan dalam membangkitkan 

emosi dan mengekspresikan personality dari suatu brand. Warna dapat 

menjadi identitas pembeda suatu brand dengan kompetitornya. 

Palet warna untuk keseluruhan brand ‘Blume’ mengadaptasi tone 

warna dari gaya desain rustic, yaitu warna-warna pastel yang kalem dan 

natural seperti krem, ivory, coklat muda, green olive, soft pink, terracotta, 

maroon, dan biru. 

 

 

     

Gambar 3.6. Palet Warna ‘Blume’ 

Sumber: Data Pribadi 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Berikut adalah tahapan-tahapan komunikasi kepada customer yang terbagi 

ke dalam channel phase: 

• Awareness 

Merupakan tahapan memperkenalkan produk ke calon konsumen guna 

meningkatkan awareness calon konsumen terhadap brand. 

• Evaluation Value Proposition 

Pada tahap ini konsumen akan mengevaluasi value proposition dari brand 

dan kemudian membentuk suatu opini terhadap brand. 

• Purchase 

Tahap konsumen membeli produk dari sebuah brand. 

• Delivery 

Tahap brand menyampaikan dan memberikan value proposition kepada 

konsumen. 

• After Sales Service 

Merupakan tahapan memberikan pelayanan setelah dilakukan kegiatan 

pembelian. Umumnya berupa customer care and support. 

 

Psikografik dari konsumen ‘Blume’ adalah, wanita muda berusia antara 18-

25 tahun, yang suka dengan kegiatan yang baru, menyukai barang unik, suka 

mengeluarkan uang untuk sosialisasi, dan juga aktif. Kegiatan sehari-harinya 

tidak lepas dari social media. Selain itu di kehidupan sosial wanita ini juga 

mementingkan citranya sehingga mudah terpengaruh untuk membeli barang-

barang dengan harga yang cukup mahal. Karakter dari wanita ini sendiri yaitu 

humble dan juga menyenangkan. dapat disimpulkan bahwa konsumen dari 

blume masuk ke dalam kategori Experiencers dan Achievers.  

Berdasarkan perilaku dari calon konsumen ‘Blume’, maka rangkaian 

identitas yang bisa digunakan oleh ‘Blume’ agar bisa berkomunikasi dan 

menyampaikan keunggulan produk kepada target marketnya yaitu:  

 Instagram Post/ Story (ATL) 

Menurut jurnal Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dan Minat 

Beli Mahasiswa yang ditulis oleh Dewi Kurniawati dan Nugraha Arifin, 

2015, media promosi seperti Instagram telah menjadi suatu fenomena 

tersendiri di kalangan pengguna media sosial khususnya, remaja. Banyak 
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orang yang memanfaatkan Instagram sebagai sarana untuk berbisnis 

dengan cara mengunggag foto produk yang akan mereka pasarkan 

dengan berbagai variasi efek gambar yang dapat menarik pembeli. 

 

 Poster (BTL) 

Pemilihan media ini berfungsi untuk menyampaikan pesan atau 

informasi kepada calon konsumen dan ditempatkan di tempat umum. Isi 

dari poster harus lengkap, terdiri dari headline, waktu dan tempat, serta 

penyelenggara, bila perlu dilengkapi dengan gambar atau foto agar lebih 

jelas. (Jurnal: Kampanye Manfaat  Permainan Tradisional Sunda , Tenysa 

Meikaparaswati Rachmat, 2014) 

 

 X-banner (ATL) 

Untuk menyampaikan informasi dan berisi tentang spesifikasi 

produk, maupun promo yang sedang berlangsung/ diadakan. (Jurnal: 

Kampanye Manfaat  Permainan Tradisional Sunda , Tenysa 

Meikaparaswati Rachmat, 2014) 

 

 Brosur (BTL) 

Sebagai sarana informasi mengenai spesifikasi produk pada saat 

pembukaan booth. (Jurnal: Kampanye Manfaat  Permainan Tradisional 

Sunda , Tenysa Meikaparaswati Rachmat, 2014) 

 

 Signage (BTL) 

Perancangan signage tidak memuat terlalu banyak konten, hanya  

akan  memuat  nama perusahaan dan logonya. Selain  itu,  perlu  

diperhatikan  juga  antara  ukuran  papan  nama  dengan jarak    pandang    

audiens. (Jurnal: Identitas Visual dan Media Promosi Wisata Edukasi 

Jendela Alam , Sari Ramadaeni, 2017) 

 

 Pop up booth (BTL) 

Menurut  Jackqueline Tanzil dan Mariana Wibowo dalam jurnal 

‘Perancangan Indoor Modular Meuble untuk Booth Fashion Pop-Up 

Market di Surabaya’, peran Pop up booth digunakan sebagai sarana 
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untuk lebih mengenalkan produk tenant online shop kepada masyarakat 

dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan hanya dalam sebuah grup 

di media sosial, pengunjung bisa melihat kualitas dari produk yang 

ditawarkan secara nyata.  

 

 Thankyou and Wishing Card (BTL) 

Digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang telah 

mengikuti kegiatan event ataupun telah membeli produk. (Jurnal: 

Perancangan Brand Activation dan Media Promosi Produk Permainan 

Edukatif Nusantara Treasures , G Giovanno, 2018) 

 

 Shopping Bag (BTL) 

Digunakan sebagai packaging atau pembungkus yang berguna 

untuk melindungi produk.  

 

 Stiker (BTL) 

Menurut jurnal ‘Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media  Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Jasa Pembiayaan Kendaraan pada PT BFI 

FINANCE JAMBI’ oleh Novita Ekasari tahun 2014, hal ini merupakan  

bentuk pendekatan terhadap konsumen sehingga dapat membentuk 

awareness. 

 

 Merchandise (BTL) 

Sebagai salah satu bentuk pendekatan terhadap konsumen dan 

untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas serta pelayanan yang 

optimal/total terhadap konsumen. Merchandise berupa gantungan kunci 

yang terbuat dari kain flanel dengan harapan bahwa konsumen bisa 

aware dengan keunggulan dari bahan flanel, yang dibuat sebanyak 20 

biji. 

 

 WA/ Line (ATL) 

Keunggulan dari media ini adalah sasaran terpilih, fleksibel, tidak 

ada persaingan, serta bersifat personal sehingga bisa menjadi sarana 

komunikasi untuk customer care. 
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3.2.3 Program Media  

Berikut merupakan tabel yang berisi tahapan-tahapan komunikasi antara 

brand ‘Blume’ dengan konsumen melalui media promosi yang telah dijabarkan.  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Instagram 

post 

Maret 2019 - 

seterusnya 

Saat membuka 

timeline instagram 

atau masuk ke 

dalam profil ‘Blume’ 

Awareness, 

Value 

Proposition, 

Evaluasi VP. 

2 Instagram 

story 

Maret 2019 - 

seterusnya 

Saat membuka 

timeline instagram 

atau masuk ke 

dalam profil ‘Blume’ 

Awareness, 

Value 

Proposition, 

Evaluasi VP. 

3 Poster 17-19 Mei 2019 Pada saat membuka 

Pop up booth di 

bazar 

Awareness, 

Value 

Proposition 

4 X-Banner 17-19 Mei 2019 Pada saat membuka 

Pop up booth di 

bazar 

Awareness, 

Value 

Proposition 

5 Brosur 17-19 Mei 2019 Pada saat membuka 

Pop up booth di 

bazar 

Awareness, 

Value 

Proposition 

6 Thankyou/ 

Wishing 

Card 

Maret 2019 -

seterusnya 

Pada saat pembelian 

produk 

Awareness, 

After Sales 

Service.  

7 Signage 17-19 Mei 2019 Pada saat membuka 

Pop up booth di 

bazar 

Awareness 
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8 Booth 

Design 

17-19 Mei 2019 Pada saat membuka 

Pop up booth di 

bazar 

Awareness, 

Value 

Proposition, 

Purchase 

9 WA/ Line Maret 2019 -

seterusnya 

Pada saat ingin 

menanyakan seputar 

produk dan pricelist 

Awareness, 

Purchase, 

Value 

Proposition, 

After Sales 

Service 

10 Merchandise 17-19 Mei 2019 Pada saat membuka 

Pop up booth di 

bazar 

Awareness, 

Value 

Proposition 

11 Stiker Maret 2019 -

seterusnya 

Pada saat pembelian 

produk dan 

dibagikan pada saat 

membuka Pop up 

booth di bazar 

Awareness 

12 Shopping 

Bag 

Maret 2019 -

seterusnya 

Pada saat pembelian 

produk 

Awareness, 

Purchase 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

Sumber: Data Pribadi 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut adalah tabel berupa detail anggaran untuk keseluruhan media 

promosi dan item desain untuk brand ‘Blume’:  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram Biaya Produksi 1 50.000 50.000 
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Post Biaya Tayang 1 50.000 50.000 

2 Instagram 

Story 

Biaya Produksi 

Biaya Tayang 

1 

1 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

3 Poster Biaya Desain 

Biaya Cetak 

1 

2 

100.000 

 

100.000 

 

4 Signage Biaya Cetak 1  

 

200.000 200.000 

5 X-banner Biaya Desain 

Biaya Cetak 

1 

1 

100.000 

80.000 

100.000 

80.000 

6 Booth 

Design 

Biaya Produksi 

Desain 

1 300.000 300.000 

7 Brosur Biaya Produksi 

Biaya Cetak 

1 

50 

100.000 

500 

100.000 

25.000 

8 WA/Line Biaya Pulsa 1 bln 120.000 120.000 

9 Shopping 

Bag 

Biaya Cetak 20 20.000 400.000 

10 Sticker Biaya Cetak 200 1.000 200.000 

11 Merchandise Biaya Produksi 20 10.000 200.000 

12 Brand 

Guidelines 

Biaya Desain 

Biaya Cetak 

1 

1 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

13 Logo Biaya Desain 1 500.000 500.000 

14 Kartu Nama Biaya Cetak 1 kotak 50.000 50.000 

15 Amplop Biaya Cetak 50 pcs 1.000 50.000 

16 Thankyou 

and Wishing 

Biaya Cetak 50 pcs 500 25.000 
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Card 

17 Seragam 

(Apron) 

Biaya Jahit dan 

bordir 

1 100.000 100.000 

18 Stempel Biaya Cetak 1 50.000 50.000 

Total 3.700.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

Sumber: Data Pribadi 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba akan dilakukan untuk menguji seberapa besar tingkat efektifitas 

dan daya tarik dari produk dan desain produk Bathe dengan menggunakan 

prototype yang telah dibuat dan didesain berdasarkan hasil observasi penulis. 

Hasil dari uji coba terhadap subjek coba akan dibahas dengan lengkap pada bab 

4 kemudian akan menjadi masukan untuk Blume dan kemudian diperbaiki agar 

lebih sesuai dengan minat target market.  

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

 Business Card 

 

 

Gambar 3.7. Mock-up business card 

Sumber: Data Pribadi 
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 Amplop 

 

Gambar 3.8. Amplop 

Sumber: Data Pribadi 

 

 Kop Surat 

 

 

Gambar 3.9. Mock-up kop surat 

Sumber: Data Pribadi 
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 Stempel 

 

Gambar 3.10. Mock-up stempel 

Sumber: Data Pribadi 

 

 Poster 

 

Gambar 3.11. Mock-up poster 

Sumber: Data Pribadi 
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 X-banner 

 

Gambar 3.12. Mock-up X-banner 

Sumber: Data Pribadi 

 

 Brosur 

 

Gambar 3.12. Mock-up brosur 

Sumber: Data Pribadi 
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 Signage 

 

Gambar 3.14. Mock-up signage 

Sumber: Data Pribadi 

 

 Shopping Bag 

 

Gambar 3.15. Mock-up shopping bag 

Sumber: Data Pribadi 
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 Instagram Post 

 

 

Gambar 3.16. Instagram Post 

Sumber: Data Pribadi 

 

 Instagram Story 

       

Gambar 3.17. Instagram Story 

Sumber: Data Pribadi 
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 Thankyou/ Wishing Card 

 

 

Gambar 3.18. Thankyou/Wishing Card 

Sumber: Data Pribadi 

 

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

Expert user yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 

pakar branding dan pakar perancangan produk. Berikut adalah karakteristik 

dari expert user: 

 Marvin Ade, Founder of Maru Design. Wawancara akan 

membahas mengenai review desain, review strategi branding, dan 

review tren desain. 

 Grace Natalian, Product Expert. Wawancara akan membeahas 

mengenai review desain, review produk, dan review tren produk. 

 Stella Hadiprodjo, Branding Expert of Maru Design. Wawancara 

akan membahas tentang Persepsi tren produk kerajinan 

menggunakan flanel dan review produk. 

 

Karakteristik extreme user antara lain: 

 Shelley Amelia, seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang 

menyukai art and craft. Selain itu beliau juga pernah membeli 

produk dari ‘Blume’. Wawancara akan membahas tentang 



 

 

48 
 

persepsi terhadap prototype, pemilihan media, dan preferensi 

media promosi. 

 Michelle Pricilia, seorang Wiraswasta, usia 23 tahun, pernah 

membeli produk dari ‘Blume’. Wawancara akan membahas 

tentang persepsi terhadap prototype, pemilihan media, dan 

preferensi media promosi. 

 Vanessa Limayer, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang 

suka dengan bunga Wawancara akan membahas tentang 

persepsi terhadap prototype, pemilihan media, dan preferensi 

media promosi. 

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, daya tarik. dan/atau 

kekurangan dari prototype yang telah dihasilkan.  

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER DATA 

INSTRUMEN  

(pilih dan kembangkan sesuai 

kebutuhan Tugas Akhir Anda) 

1 Wawancara  Expert user 

Marvin Ade, Expert 

Branding 

Review Desain 

Review Strategi Branding 

Review Tren Desain 

 Wawancara Expert user 

Grace Natalian, 

Expert Product 

Review Desain 

Review Produk 

Review Tren Produk 

 Wawancara 

 

Expert user, 

Stella Hadiprodjo, 

Expert Branding 

Review Desain 

Review Strategi Branding 

Review Tren Desain 

 Wawancara 

 

Extreme user, 

Shelley Amelia, 

Mahasiswa, 21 

Review Desain 

Review Strategi Branding 

Review Tren Desain 
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tahun 

 Wawancara 

 

Extreme user, 

Michelle Priscillia, 

Wiraswasta, 23 

tahun. 

Review Desain 

Review Strategi Branding 

Review Tren Desain 

 Wawancara 

 

Extreme user, 

Vanessa Limayer, 

Mahasiswa, 22 

tahun 

Review Desain 

Review Strategi Branding 

Review Tren Desain 

 Kuisioner 100 orang 

Responden 

Review Desain 

Review Strategi Branding 

 

 

Tabel 3.3. Tabel Metode Penggalian Data 

Sumber: Data Pribadi 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


