
 
 

 1 

Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

Dalam membangun sebuah perusahaan packaging yang dikenal dan 

terkemuka serta memiliki daya saing yang tinggi, tidaklah mudah. Banyak 

kendala yang dihadapi oleh Luc packaging. Kendala utama yang dihadapi Luc 

Packaging adalah belum cukup dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini 

dikarenakan brand Luc Packaging yang masih baru di luncurkan, sehingga masih 

sedikit para pelaku usaha yang mengetahui Luc Packaging. Selain itu, belum 

lengkapnya brand identity yang dimiliki oleh Luc Packaging seperti Logo, tag line, 

dan atribut-atribut lain yang dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi 

perusahaan, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam membangun brand 

image. Dan permasalahan lain adalah jumlah portofolio dari Luc Packaging yang 

masih seditkit. 

Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut 

adalah merancang brand identity beserta media promosinya untuk Luc 

Packaging bagi para pelaku bisnis skala kecil dan menengah yang 

menggunakan packaging dan berdomisili di kota- kota besar di Indonesia 

khususnya Surabaya, sehingga dapat di kenal sebagai perusahaan custom 

packaging bagi UKM. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Luc packaging hadir ingin memberikan layanan custom packaging bagi UKM 

dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. 

Maka dari itu, value proposition yang ditawarkan Luc packaging adalah Luc 

Packaging merupakan perusahaan custom packaging bagi UKM yang 

menawarkan custom packaging dengan sistem yang unik yaitu melalui sistem 

kontrak, sehingga konsumen dapat memesan packaging dalam jumlah yang 

sedikit namun dengan harga yang terjangkau. 

Brand atribute Luc Packaging adalah rapi, berkualitas dan harga terjangkau. 

Dari brand atribute yang ada, Luc packaging akan menggunakan dielines khusus 

sehingga hasil packaging akan lebih rapi. Selain itu Luc Packaging akan 
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menggunakan bahan dasar kertas yang terbaik di kelasnya dan dengan sistem 

kontrak yang di tawarkan harga custom packaging akan lebih terjangkau.  

Maka dari itu didapati Brand Line dari Luc packaging adalah Great 

Packaging, great price, for your special needs. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya design utama yang akan di gunakan LUC Packaging menggunakan 

warna solid, gaya design ini terinspirasi dari flat style design, dan minimalis style. 

Menurut Mark Fox dalam buku yang berjudul Becoming a Graphic and Digital 

Designer, mengemukakan bahwa memiliki logo yang bergambar, memiliki 

kelebihan untuk dapat diartikan secara langsung (translingual) dan dapat diatur 

sehingga tidak terlalu memanjang ke samping. Ketika di design dengan baik, 

monogram menawarkan solusi yang terbaik dari kedua pendekatan: berfungsi 

sebagai font dan gambar. (Hal 117).  

Dengan teknik monogram ini dapat mempermudah setiap perusahaan untuk 

mendapatkan informasi bahwa Luc packaging merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang custom packaging tanpa perlu membuang - buang waktu. 

Dalam kegiatan design yang dilakukan Luc packaging, Luc packaging ingin 

lebih menonjolkan produk yang di jual, oleh karena itu, luc packakging 

menggunakan teknik design minimalism. Menurut jurnal A typology of minimalism 

in advertising, minimalism adalah, gaya design yang menggunakan ornamen 

atau gambar yang minim dengan menggunakan white space yang di 

maksimalkan untuk mencerminkan kualitas, estetika yang tinggi dan resistensi 

terhadap hal-hal yang berlebihan (Pracejus, 2013). Dengan gaya design tersebut 

akan lebih menonjolkan produk sehingga dapat mengingkatkan awareness 

terhadap produk. 

Melalui gaya design flat style minimalis ini luc packaging ingin membangun 

image terkonsep, rapi dan berkualitas. Keseluruhan konsep gaya design ini, akan 

terlihat dalam setiap proses desain grafis yang Luc packaging lakukan. Design 

grafis sangat berperan penting bagi sebuah perusahaan. Baik dilihat dari sisi 

sebagai brand image, ataupun di lihat dari segi promosi. (Maimunah,  2015). 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Pemilihan media yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, akan 

berpengaruh terhadap efektifitas penjangkauan target market dari Luc 

packaging. Oleh karena itu, dalam pemilhan media yang ada, harus 

dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Berikut merupakan media-

Media yang akan digunakan oleh Luc packaging. 

1. Media sosial Instagram (poster launching) 

Luc packaging menggunakan media ini dikarenakan di Indonesia sendiri 

Pengguna sosial media sudah sangat banyak sehingga menjadikan 

sosial media sarana yang sangat baik untuk memperkenalkan brand 

Luc Packaging. Selain itu menurut jurnal manfaat penggunaan media 

sosial pada usaha kecil menengah (UKM), Penggunaan media sosial 

memberikan manfaat sebagai sarana kontak personal dengan 

konsumen dan sebagai sarana promosi / advetising. (Swasta 

Priambada, 2015). 

2. Media sosial Instagram (pengenalan produk berupa foto, dan story) 

Hal ini dilakukan Karena melalui media sosial kita dapat menampilkan 

gambar hasil produksi serta memberikan deskripsi yang komplit tentang 

keunggulan produk. Selain itu dapat berinteraksi secara langsung 

melalui direct message. Menurut jurnal manfaat penggunaan media 

sosial pada usaha kecil menengah (UKM), Media sosial juga 

bermanfaat sebagai forum diskusi online, memantau pelanggan secara 

online, serta untuk menampilkan galeri produk. (Swasta Priambada, 

2015). 

3. Media promosi brosur 

Selain biaya pembuatan brosur yang tergolong murah, brosur dapat 

menjadi media promosi yang efektif jika di design dengan baik. Dapat 

berisi informasi yang lengkap tentang produk yang Luc Packaging 

tawarkan. Brosur dapat digunakan sebagai media promosi yang kuat 

jika di design dengan baik. Didalam brosur terdapat informasi tentang 

sebuah produk atau jasa yang ditawarkan.oleh sebuah perusahaan.  

Selain itu brosur juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk 

mengukur keefektifan sebuh event yang diikuti oleh sebuah perusahaan 
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sehingga dapat menjadi bahan evaluasi event berikutnya. (marketing 

communication, Olujimi kayode) 

4. Media promosi Direct email 

Media promosi ini dapat digunakan sebagai media untuk menawarkan 

produk serta memberikan update promosi. Menurut jurnal manfaat 

penggunaan media sosial pada usaha kecil menengah (UKM), 

Penggunaan direct email berfungsi untuk melakukan kontak personal 

dengan konsumen, menyampaikan respon ke konsumen dan sebagai 

dasar pengambilan keputusan bisnis. (Swasta Priambada, 2015) 

5. Media Sosial Instagram, WA, dan Direct Email (Poster promosi) 

Hal ini dilakukan karena di Indonesia pengguna sosial media sudah 

sangat banyak, sehingga menjadikan sosial media sarana yang sangat 

baik untuk memperkenalkan brand Luc Packaging. Menurut jurnal 

manfaat penggunaan media sosial pada usaha kecil menengah(UKM), 

Penggunaan media sosial memberikan manfaat sebagai sarana kontak 

personal dengan konsumen dan sebagai sarana promosi / advetising. 

(Swasta Priambada, 2015) 

6. Event (booth) 

Dengan mengikuti event yang diselanggarakan oleh team yang memiliki 

publisitas yang baik, maka keuntungan yang diperoleh adalah dapat 

bertemu dengan banyak calon konsumen secara langsung pada saat 

event berlangsung dan konsumen dapat melihat produk secara 

langsung. Menurut Olujimi Kayode dalam marketing communication, 

Menggunakan berbagai macam media untuk mempromosikan produk, 

salah satu cara yang efektif adalah dengan mengikuti sebuah event 

yang diselanggarakan oleh sebuah organisasi yang memiliki tingkat 

publisitas yang luas, sehingga dapat meningkatkan brand image. 

7. Catalog 

Catalog menjadi solusi yang lengkap dalam membangun brand image 

sekaligus dapat memberikan informasi jenis-jenis produk yang dapat 

dibuat oleh Luc packaging. Catalog merupakan bagian penting dalam 

promosi. Dalam catalog terdapat gambar-gambar berwarna dari produk 

sehingga dapat menggambarkan semua yang ingin disampaikan. Dapat 

berisi materi yang dikhususkan untuk ide, filosofi, ataupun konsep total, 
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sehingga dapat menyampaikan pesan perusahaan kepada konsumen 

secara lengkap. (marketing communication, Olujimi kayode) 

8. Banner 

Karena dengan menggunakan banner yang berisi informasi yang jelas 

dan di design dengan baik dapat menarik perhatian calon konsumen. 
Banner merupakan salah satu Point of purchase material, artinya, 

banner yang berisi informasi yang jelas dan design yang baik, dapat 

menjadi alat promosi yang sangat efektif dan menambah kesempatan 

untuk menarik konsumen. Banner dapat ditempatkan pada saat event 

berlangsung. (marketing communication, Olujimi kayode) 

 

3.2.3 Program Media  

Berikut merupakan tahapan komunikasi antara Luc packaging dengan 

konsumen melalui setiap media beserta place/ titik-titik temu (Touchpoints) media 

dengan konsumen. 

 

Media Waktu/Durasi 

Tayang 

Touch Point 

dengan Customer 

Channel 

Phases 

Konten 

Media 

Sosial Media 

( Poster 

Launching) 

1 maret - 7 

maret 

online, di 

Instagram, Wa 

Awareness, 

memperkena

l- 

kan jasa 

custom 

packaging 

launching 

Luc 

Packaging 

sebagai 

perusahaan 

custom 

packaging 

untuk 

UKM 

Sosial Media 

(pengenalan 

produk 

berupa foto 

dan story) 

7 maret - 14 

maret 

online, di 

Instagram melalui 

ini di harapkan 

customer 

mendapat 

value 

preposition 

dari 

Luc 

Packaging. 

jenis produk 

apa 

saja yang 

dapat di 

buat, beserta 
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gambaran 

packaging yang 

seperti apa dan 

bahan yang 

seperti apa yang 

cocok dengan 

produk mereka. 

bahan- 

nya baik 

kelebihan 

dan 

kekurangann

ya. 

Direct Email 14 maret - 24 

maret 

online, email 

melalui ini di 

harapkan calon 

customer 

mendapatkan info 

yang cukup 

komplit tentang 

jasa yang kami 

tawarkan serta 

keunikan sistem 

kontrak yang kami 

miliki sehingga 

dapat 

memfasilitasi 

terjadinya 

transaksi 

awarenes, 

dan 

menyampaik

an 

value, 

berisi tentang 

sistem 

kontrak yang 

di ta- 

warkan, 

sehingga 

terjadi 

komunikasi 

dan 

diharapkan 

terjadi 

transaksi 

Catalog 18 maret - 

seterusnya 

offline, saat event 

berlangsung, dan 

saat meeting 

client. 

melalui catalog ini 

di harapkan calon 

customer dapat 

melihat dan 

mendapatkan info 

yang komplit 

menyampaik

an 

value 

buku yang 

berisi 

tentang 

company 

profile serta 

seluruh 

info produk 

yang 

dapat di buat 

. 
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tentang produk 

kami. 

Sosial Media 

poster 

promosi 

7 maret - 24 

maret 

onlne : instagram, 

facebook,wa,direct 

email 

melalui poster 

promosi ini di 

harapakan semua 

calon customer 

yang 

menggunakan 

sosmed mendapat 

info tentang 

promosi potongan 

harga yang akan 

berlangsung 

selama event 

Awareness voucher 

potongan 

harga yang 

berlaku 

selama 

event,sehing 

ga menarik 

customer 

untuk  datang 

dan 

bertransaksi. 

 

Booth event 

kepo market 

22 maret - 24 

maret 

offline, event 

dengan design 

boot yang menarik 

di harapkan dapat 

menarik 

perhatian semua 

tamu yang datang 

ke event yang 

kami ikuti 

sehingga di 

harapkan dapat 

berkunjung ke 

stand kami. 

awarenes,  

purchase 

dengan booth 

yang 

menarik dan 

promo 

potongan 

harga 

diharapkan 

dapat terjadi 

transaks. 

banner 22 maret - 30 

mei 

Offline: event 

dengan ini di 

harapkan semua 

Awareness, 

 

 

banner yang 

berisi 

tentang jasa 
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pengunjung yang 

datang ke event 

yang kami ikuti 

dapat melihat 

store dan 

mendapat info 

tentang 

jasa apa yang 

kami tawarkan 

dari jauh. 

serta 

promo 

potongan 

harga yang 

sedang 

berlangsung. 

 

 

brosur 22 maret offline : event 
(brosur akan di 
sebarkan saat 
event 
berlangsung) 
 

Awareness, 

memperkena

l- 

kan jasa 

custom 

packaging 

pengenalan 

brand 

Luc 

packaging 

sbagai 

perusahaan 

custom 

pakaging 

bagi UKM 

dan  promosi 

yang se- 

dang 

berlangsung. 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut merupakan anggaran belanja keseluruhan media promosi Luc 

packaging. 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram Ads Biaya Tayang 10 50.000 500.000 

2 Brosur Biaya Produksi 1000 pcs 400 400.000 
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3 Event Biaya Sewa 3 Hari 666.667 2.000.000 

4 Catalog Biaya Produksi 1 Buku 100.000 100.000 

5 Banner Biaya Produksi 1 Pcs 100.000 100.000 

6 Notes Biaya Produksi 25 Pcs 10.000 250.000 

7 Stempel Biaya Produksi 1 100.000 100.000 

8 Stationary Biaya Produksi 1 400.000 400.000 

9 Cuttiing Logo Biaya Produksi 1 50.000 50.000 

10 Property pameran Biaya Sewa 1 1.800.000 1.800.000 

Total 5.700.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan. Bagian ini terdiri atas: desain uji coba, subjek coba, 

jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.   
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3.3.1. Desain Uji Coba  

• Logo 

 

 
 

Gambar 3.1 Logo Luc Packaging 
 

• Launching Poster IG 
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Gambar 3.2 Launching poster IG Luc Packaging 
 
• Brosur 
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Gambar 3.3 Brosur Luc Packaging 
 
• Poster IG 
 

 
 

Gambar 3.4 Post IG 
• Banner 
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Gambar 3.5 Banner Luc Packaging 
• Direct email 
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Gambar 3.6 Direct Email Luc Packaging 
 



 
 

 15 

• Story paper bag 
 

 
 

Gambar 3.7 Story Paper Bag Luc Packaging 
 
 
 
 
 
 

• Story paper cup 
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Gambar 3.8 Story Paper Cup Luc Packaging 
 
 

• Story plastic cup 

 
 

Gambar 3.9 Story Plastic Cup Luc Packaging 
 
 
 
 
• Story box packaging 
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Gambar 3.10 Story Box Packaging Luc Packaging 
 
• Catalog 

 
Gambar 3.11 Catalog Luc Packaging 

 

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

Berikut merupakan data subjek coba yang terdiri dari para ahli di bidang 

Packaging dan branding beserta target market dari Luc Packaging. Teknik 
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pemilihan expert user berdasarkan keahlian, pengalaman dan bidang 

pekerjaannya saat ini, sementara itu untuk pemilihan extreme user adalah pelaku 

usaha yang menggunakan packaging. Berikut merupakan data subjek coba yang 

dipilih untuk melakukan validasi terhadap brand, dan media promosinya, 

1. Grace Octaviani - Branding and strategic marketing consultant 

2. Veronica Sugiauwto - Head Marketing PT. Anugerah Aneka Box 

3. Rendy Pramono - Founder Rensia Print 

4. Chitra Christina - Purchasing Tiroti Bakery 

5. Raymond Tanujaya - Founder Bananas Sliper 

6. Alfonsus Anka - Founder Zonakacamata 

3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang akan digunakan oleh Luc packaging adalah data primer 

dan data sekunder. Metode Pengumpulan data primer yang digunakan dengan 

melakukan wawancara kepada expert dan extreme users. Sedangkan sebagai 

data sekunder akan di sertakan jurnal dan literatur buku yang berkaitan dengan 

materi pembahasan. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 
Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Grace Octaviani 

Review trend design branding luc 

packaging, serta Insight strategi 

branding dan promosi untuk luc 

packaging. 

 

2 

Wawancara 

(kualitatif) 

Expert user 

Veronica 

Sugiauwto 

 

Review media promosi Luc 

packaging, serta cara pemasaran 

apakah sudah sesuai dan dapat di 

pahami 

3 Wawancara 

(kualitatif) 

Expert user 

Rendy Pramono 

Review pemilihan media promosi, 

serta cara pemasaran sudah dapat 

dipahami dengan baik dan benar 
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4 Wawancara 

(kualitatif) 

Extreme User 

Chitra Christina 

Persepsi terhadap media promosi, 

serta cara pemasaran apakah sudah 

sesuai dan dapat di pahami 

5 Wawancara  

(kualitatif) 

Extreme User 

Raymond 

Tanujaya 

Review media promosi Luc 

packaging, sudah menarik perhatian? 

6 Wawancara 

(kualitatif) 

Extreme User 

Alfonsus Anka 

persepsi media promosi Luc 

packaging, apakah sudah dapat di 

pahami dengan baik dan menarik 

perhatian 

Tabel 3.3 Instrumen pengumpulan data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


