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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh “Fay Motion”, 

dimana perusahaan telah berjalan selama hampir setahun tetapi masih belum 

dikenal oleh masyarakat, maka diperlukan strategi komunikasi pemasaran yang 

dapat meningkatkan Brand Awareness “Fay Motion” kepada masyarakat.  

Dalam pengembangannya, berbagai teori pemasaran seperti teori STP, 

Customer Behavior, Strategi Komunkasi Pemasaran Terintegrasi dan IMC 

(Integrated Marketing Communication) digunakan untuk menentukan Brand 

Campaign beserta dengan Media Komunikasi Pemasaran yang sesuai dengan 

kebutuhan Brand “Fay Motion”, yang kemudian dapat dirancang secara 

terintegrasi satu dengan yang lain untuk meningkatkan Brand Awareness bagi 

perusahaan. Teori Brand and Brand Value berperan besar untuk menghasilkan 

konsep desain yang sesuai untuk meningkatkan Brand Awareness serta 

penjualan bagi “Fay Motion”. 

Disamping menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau 

calon konsumen, “Fay Motion” membutuhkan Brand Campaign dengan tema 

beserta desain yang menarik dan sesuai sehingga dapat dengan mudah dikenali 

oleh calon konsumen. Brand Campaign “Fay Motion” memiliki nama “Heart 

String” yang berdasarkan Merriam Webster Dictionary (diakses tanggal 18 

Februari 2019) memiliki arti “the deepest emotions or affections” yaitu perasaan 

yang dalam atau kasih sayang terdalam. Mengharapkan dan mengantisipasi 

perasaan partners (klien) dalam menggunakan jasa “Fay Motion”. 

Setelah melakukan penggalian data, dan mempelajari teori pemasaran, 

maka ditentukan kegiatan sebagai berikut: Merancang Brand Campaign beserta 

media promosi “Fay Motion” untuk dapat meningkatkan Brand Awareness 

terhadap target market dengan kebutuhan jasa dokumentasi event di Surabaya. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan hasil studi literatur dalam kajian pustaka dan penelitian 

terdahulu oleh “Fay Motion”, ditemukan bahwa strategi komunikasi pemasaran 

yang terbaik bagi bisnis “Fay Motion” adalah dengan mengutamakan servis yang 
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baik dan menghasilkan serta memposting hasil foto maupun video (portofolio) 

secara konsisten pada media sosial aktif perusahaan untuk memberikan 

awareness terhadap perusahaan. 

 

Brand Verbal 

“Fay Motion” berdiri sejak tahun 2018 sebagai perusahaan penyedia jasa 

dokumentasi foto dan video untuk event secara profesional untuk kebutuhan 

corporate maupun perorangan dengan keunikan yang ditawarkan berupa 

pendokumentasian customer journey sepanjang proses pelaksanaan proyek 

yang diberikan dalam bentuk Booklet beserta dengan disk berisi softcopy, 

sebagai after-sales dan thank you gift kepada partners (klien dan vendor).  

Ada baiknya juga pada keunikan yang ditawarkan oleh “Fay Motion” yaitu 

complementary booklet yang diberikan sebagai sarana aftersales dan customer 

engagement tidak hanya diberikan kepada partners dan mengharapkan hasil 

yang besar, terutama dalam berbagi informasi kepada orang lain mengenai “Fay 

Motion”. Tetapi melalui penambahkan media TTL (Through The Line) atau media 

unconventional yang mempunyai kegunaan yaitu mendorong aktivitas Word of 

Mouth (WOM) dimana proses promosi perusahaan terjadi oleh karena konsumen 

membagikan pengalaman mereka terhadap sebuah brand kepada orang lain.  

Sehingga “Fay Motion” membuat strategi komunikasi yaitu menyertakan 

sepasang kartu berupa Promotional “Gift Card” untuk dibagikan oleh partners 

kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat mengenal “Fay Motion” serta 

mendapatkan benefit / promosi saat menggunakan jasa “Fay Motion” 

kedepannya. Partners yang membagikan gift card juga mendapatkan benefit bagi 

diri mereka saat mereka memberikan review atau ulasan terdahap penggunaan 

jasa “Fay Motion”. Melalui jasa “Fay Motion” serta pemberian booklet diharapkan 

partners dapat dapat berbagi kebahagian yang mereka terima kepada orang lain 

melalui media TTL gift card tersebut. Strategi pemasaran “Gift Card” akan 

dinamakan “Heart String” sesuai dengan nama kampanye perusahaan yang akan 

dijalankan selama jangka waktu 1 tahun. 

 

Brand Attributes 

Brand Atrributes yaitu janji atau promise yang diangkat oleh “Fay Motion” 

yang berbunyi “Giving Quality Serv\ice and Capturing Quality Moments” 
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didapatkan kata kunci untuk mewakili brand “Fay Motion” yaitu “Quality Service” 

dan “Quality Moments”. “Quality Service” dinyatakan melalui jasa servis “Fay 

Motion” yang mengutamakan komunikasi dan kemudahan bagi partners 

sehingga tetap enjoyable dan memuaskan. “Quality Moments” mengacu pada 

hasil yang diberikan berupa foto dan video pendokumentasian event yang 

menangkap momen-momen terbaik yang terjadi dalam acara tidak meninggalkan 

estetika dan mood building dalamnya. 

 

Brand Line 

Brand Line yang dihasilkan melalui Brand Values berserta dengan Brand 

Atrributes adalah “Timeflies With Fay” yang akan dijadikan tagline wajib 

perusahaan dalam strategi pemasaran dan media promosi. “Timeflies” 

merupakan idiom yang dipopulerkan dalam Bahasa Latin berbunyi “Tempus 

Fugit” yang memiliki arti pernyataan bahwa waktu berlalu dengan cepat (time 

passes quickly) dengan pandangan positif melihat ke belakang atau momen 

tersebut dengan perasaan bahagia. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang digunakan dalam pengembangan model 

campaign “Fay Motion” adalah penggabungan dari dua gaya desain New 

Typography Style dan Vintage atau Retro Modern. 

“Fay Motion” memilih gaya desain New Typography adalah karena cara 

mengatur elemen dalam desain seperti foto, typografi, tulisan dan lain-lain 

disesuaikan berdasarkan kebutuhan, tidak terpatok oleh grid tetapi menggunakan 

hirarki keseimbangan & kemudahan untuk membaca / menerima informasi oleh 

target market. Dimana elemen desain yang digunakan oleh Brand “Fay Motion” 

lebih berat terhadap penggunaan foto dan tipografi sebagai penyampai informasi. 
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Gambar 3.2.1.1. New Typography 

Sumber: Pinterest (2019) 

 

Gaya desain New Typography memiliki karakteristik mengatur halaman atau 

poster sebagai bidang di mana typografi, ilustrasi (atau photomontage), gambar 

dan lain-lain dapat diatur dalam komposisi yang harmonis, walau menggunakan 

pola yang asimetris (tidak simetris). Penataan tata letak menonjolkan keindahan 

huruf dan rangkaian huruf dengan banyak memanfaatkan teknik ‘Super impose’ 

dan ‘Photo typography’ yang bisa memanipulasi berbagai kemungkinan 

komposisi huruf, selain dari itu tak ada perkembangan teknik yang baru. Gaya ini 

lebih luas dari pada gaya-gaya yang lain serta memiliki banyak kemiripan dengan 

karya gaya desain ‘Futurisme’, ‘De Stijl’, ‘Konstruktivisme’ dan ‘Bauhaus’ 

(Wagiono Sunarto, 2013).  

Standar ketat dalam gaya desain New Typography bertujuan membebaskan 

desainer dari batasan-batasan tradisional dan berpindah melampaui centered 

alignment untuk tipografi maupun ornamen lainnya. Jan Tschichold pelopor gaya 

desain ini percaya desain harus jelas dan efisien dan bahwa alat kejelasannya 

adalah jenis tipografi sans serif, komposisi asimetris, fotografi, dan white space 

atau ruang kosong (Jon Clifford, 2014). 

 

Gambar 3.2.1.2. Retro Design 

Sumber: 99designs.com (2019) 
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Gaya desain Vintage atau Retro Modern dipilih oleh “Fay Motion” karena 

penggunaan warnanya dengan tipografinya yang memberikan kesan sudah 

berlalu dan memorable (old). Vintage atau retro (kependekan dari "retrospektif") 

adalah gaya desain yang merupakan turunan dari tren dari masa lalu. Teknik ini 

menggunakan bagian-bagian gaya desain dari tahun 1970-an, 1980-an dan 

1990-an (Victoriana, Steam Punk, Bauhaus) sebagai dasar untuk desainnya.  

Retro mengacu pada meminjam tingkah laku desain masa lalu untuk 

menarik perhatian target sasaran tertentu, baik untuk efek ironis, nostalgia atau 

sekadar gaya. Bukan hanya menggunakan gaya desain dari masa lalu tetapi 

mengadaptasi gaya desain melalui imajinasi perancang sehingga menghasilkan 

sesuatu yang baru dan tidak terlihat terlalu tua.  

Memadukan elemen gaya vintage secara seimbang dengan fitur desain yang 

lebih modern, sehingga membuat desain terlihat 'vintage' tetapi tetap relevan dan 

tidak ketinggalan zaman (Steven Heller & Gail Anderson, 2016).  

 

Elemen desain 

Elemen desain dugunakan untuk mendukung keseluruhan desain brand 

untuk memberikan perbedaan terhadap brand lain. Elemen desain yang 

digunakan oleh “Fay Motion” adalah fotografi, tipografi dan basic shape (persegi 

panjang) untuk digunakan dengan teknik “super impose” (penumpukkan) dan 

“montase” (potongan-potongan). Komposisi elemen desain diatur dengan hirarki 

dan berhati-hati sehingga terlihat rapih dan jelas, serta mudah dibaca. Menjauhi 

pencampuran elemen yang rumit dan berantakan. 
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Gambar 3.2.1.3. Elemen Desain 

Sumber: Pinterest (2019) 

 

Layout 

Mengikuti gaya desain New Typography untuk layouting, memberikan kesan 

dinamis dan main-main, fokus jelas dan penampilan bersih. Layout terkontrol dan 

tertib penataan untuk elemen grafis, fotografi & tipografinya relevan dengan 

kebutuhan desain “Fay Motion”.  

 

Gaya Fotografi 

Berdasarkan 99design yang meliput mengenai Tren Desain 2019 (diakses 

pada 18 Februari 2019), dikatakan bahwa gaya fotografi yang palet warna hangat 

dan moody untuk foto sedang mengalami peningkatan yang cukup stabil dalam 

tren. Dikarenakan populernya penggunaan warna duo–tone dan mencolok 

dengan itu ada peningkatan sebaliknya pada nada warna vintage yang murung. 

Warna-warna foto 2019 lebih dominan seperti hasil foto sehari-hari ketika kamera 

dan layar tidak mampu menangkap saturasi warna yang tinggi jenuh. Dengan 

menggabungkan warna hitam ke dalam setiap warna, foto-foto ini memiliki 

getaran yang hangat dan menyedihkan yang memiliki kepopuleran tersediri 

dibanding dengan warna mencolok. 
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Gambar 3.2.1.4. Gaya Fotografi 

Sumber: Pinterest & Milik pribadi (2019) 

 

Palet warna 

 

Gambar 3.2.1.5. Palet Warna (Fall, Nature) 

Sumber: Pinterest & Milik Pribadi (2019) 

Salah satu karakteristik Retro atau Vintage yang diterapkan oleh desain 

“Fay Motion” adalah penggunaan palet warna yang yang berhubungan dengan 

penuaan dari sebuah benda, memberikan persepsi akan sesuatu yang terlihat 

lama karena sudah berkarat / berdebu / terdapat kerusakan, dapat dipengaruhi 

dari penggunaan warna (warna karat, warna memudar, menguning, sepia).  

 

Tipografi 

Berdasarkan konsep gaya desain dari bisnis “Fay Motion”, ada dua jenis 

typeface yang akan digunakan, yaitu Sans-Serif dan Script (Handwriting). 

Pemilihan jenis typeface tersebut berdasarkan kemudahan membaca dan 

estetika pendukung desain.  
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Gambar 3.2.1.6. Avenir Family Font 

Sumber: typ.io (2019) 

 

Avenir Family Font digunakan sebagai font utama desain media “Fay Motion” 

karena kemudahan yang diberikan saat membaca text, display text atau 

headlining, dan juga body copy. Penggunaan jenis tipografi sans-serif ini dipilih 

karena jenis tipografi ini cocok untuk gaya desain New Typography yang 

menggunakan tipografi dengan karakteristik ‘bersih’ dan ‘rapi’ tetapi memiliki 

banyak ketebalan untuk kegunaan yang berbeda-beda. 

 

Gambar 3.2.1.7. Script font moodboard 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

 

Typeface Script, Handwriting, Decorative, Serif yang memiliki perubahan 

ketebalan minimal digunakan oleh “Fay Motion” sebagai alternatif font headlining 

atau display font untuk memberikan tambahan nilai terhadap sebuah desain. 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Agar proses penyampaian informasi dan startegi pemasaran dapat 

tersampaikan dengan baik, maka diperlukan perancangan pemilihan media yang 

tepat dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu yang telah 

dilakukan oleh “Fay Motion” dalam jurnal berjudul “MEMBANGUN STRATEGI 

KOMUNIKASI UNTUK JASA FOTO VIDEO EVENT FAY MOTION”, media yang 
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dipilih oleh untuk menunjang strategi komunikasi pemasaran terintegrasi 

perusahaan adalah media online yaitu menghasilkan karya atau portfolio yang 

konsisten serta media cetak untuk meningkatkan Awareness bagi Brand. 

Pemilihan media yang akan digunakan oleh brand “Fay Motion” untuk 

brand campaign akan mengacu kepada brand values dan brand attributes yang 

telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Media yang dipilih bertujuan untuk 

mengarahkan target market kepada pengenalan akan brand “Fay Motion” serta 

mengarahkan kepada strategi komunikasi pemasaran, kegiatan-kegiatan yang 

dijalankan oleh perusahaan.  

Platform utama yang akan menjadi sarana promosi adalah platform media 

sosial (online platform). 

 

Instagram Post 

Menurut survei Alvara Research 2017 mengenai finansial dan online 

behavior menjabarkan bahwa penjualan online mengalami pertumbuhan hingga 

mencapai 97%, membuktikan bahwa media online merupakan media bisnis yang 

sangat besar potensinya untuk digunakan.  

Seperti halnya dalam website terdapat banner ads, Instagram mempunyai 

fitur yang sama disebut dengan Instagram Sponsored, dimana sebuah akun 

bisnis dapat menggunakan foto maupun video mereka untuk diiklankan. Media ini 

digunakan sebagai media promosi utama dalam menunjukkan hasil karya “Fay 

Motion” dan membangun awareness terhadap target market. 

Akun Instagram juga berperan sebagai media untuk memberikan 

konsumen kesempatan untuk melakukan evaluasi, purchase dan aftersales 

karena melihat hasil dokumentasi individu pada profil “Fay Motion”. 

 

Instagram Story 

Dalam website resmi milik https://business.instagram.com/advertising 

(diakses pada 6 Maret 2019) dijelasakan bahwa fitur story merupakan salah satu 

media advertising. Media ini dapat digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan value bisnis dan mengarahkan kepada akun instagram utama 

peruahasaan, karena kemudahan yang diberikan kepada para pengguna 

Instagram dalam mengakses. 

https://business.instagram.com/advertising
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Instagram Story digunakan sebagai media promosi online yang utama, 

memuat cuplikan portfolio terbaru, memberikan informasi seputar event yang 

akan diadakan dan strategi kampanye “Fay Motion”. Media sosial ini juga sangat 

penting dalam membangun interaksi pengguna dengan brand, menjadi media 

untuk membangun awareness bagi oleh calon konsumen. 

 

Website 

Website merupakan media terpecaya dalam promosi bisnis. Pembuatan 

website merupakan hal yang wajib dalam sebuah bisnis karena zaman digital 

sekarang sedang dijalani (Ambo Amang, 2015). Website resmi “Fay Motion” akan 

memuat informasi lengkap mengenai perusahaan, yaitu company profile, acara 

mendatang, kampanye “Fay Motion”, portofolio, dan juga kontak serta order form 

yang mendukung terjadinya Purchase. Media website mampu memberikan 

pengalaman yang lebih dalam terhadap jasa “Fay Motion” kepada calon 

konsumen yang sedang mencari informasi mengenai perusahaan, atau sedang 

dalam tahapan evaluasi. 

 

Media Event Marketing 

Booth & Signage 

Wasib b. Latif (2014) dalam bukunya yang berjudul Building Brand Awareness in 

the Modern Marketing Environment: A Conceptual Model menjelaskan event 

marketing sebagai salah satu strategi yang baik dalam meningkatkan awareness 

terhadap sebuah brand. Media yang bersangkutan dengan event marketing 

adalah booth, signage, TV ad, banner dan lain-lain yang akan menarik perhatian 

kepada keberadaan bisnis. Booth akan menjadi cawan bagi image atau citra 

bisnis “Fay Motion” serta untuk mempromosikan perusahaan. 

 

Standing Banner 

Merupakan media ATL atau media konevensional atau cetak yang dapat 

digunakan dalam promosi untuk menarik perhatian karena dapat dilihat dengan 

jarak pandang jauh (Andhini, 2017). Media banner dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi cepat dan penting baik itu promosi, acara, maupun 

values sebuah perusahaan. Standing Banner “Fay Motion” digunakan saat 
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pameran untuk menarik perhatian konsumen terhadap booth perusahaan serta 

brand “Fay Motion”. 

 

Catalog 

Katalog merupakan media cetak yang digunakan pada saat menjalankan event  

marketing untuk diberikan kepada prospect customer sebagai media untuk 

mengkomunikasikan brand “Fay Motion” beserta dengan jasa dokumentasi apa 

saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Berisi beberapa foto hasil 

dokumentasi “Fay Motion” untuk setiap bidangnya, seperti event birthday, sweet 

17, engagement, wedding, gatherings, dan lain-lain. Media katalog digunakan 

sebagai media untuk awareness dan evaluasi oleh calon konsumen. 

 

Showreel  

Showreel portfolio hasil “Fay Motion” akan dipasang pada LCD Screen pada 

booth event marketing saat pelaksanakan event. Sehingga dapat memberikan 

kesempatan bagi calon konsumen untuk melakukan evaluation dan 

meningkatkan “Interest” calon konsumen untuk menggunakan jasa “Fay Motion”. 

 

Aftersales Media 

Booklet 

Booklet yang diberikan oleh “Fay Motion” kepada partners (klien dan vendor) 

merupakan media aftersales sebagai Thank you gift untuk memperbesar 

kemungkinan terjadinya repurchase di masa depan. Bisnis online yang tidak 

terjadi banyak tatap muka dengan konsumen memerlukan media aftersales dari 

penggunaan produk maupun jasa untuk mendukung komunikasi yang terbatas 

(Andhini, 2017). Channel Phase yang dilewati oleh konsumen saat menerima 

booklet adalah evaluasi value proposition, aftersales, dan delivery value 

proposition. 

 

Promotional Gift Card 

Merupakan media aftersales, Promotional Gift Gard “Fay Motion” digunakan 

sebagai media untuk mendorong aktivitas Word of Mouth oleh partners kepada 

calon konsumen lainnya sehingga meningkatkan awareness bagi calon 
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konsumen dan memberikan kesempatan bagi partners untuk mengevaluasi value 

proposition perusahaan. 

3.2.3 Program Media  

Chanel Phases dalam pemilihan Media “Fay Motion Heartstring Campaign” 

berfungsi sebagai: 

1. Awareness: Sebagai tahapan awal menyampaikan informasi kepada calon 

konsumen.  

2. Evaluation: Membantu konsumen dalam mengevaluasi Value Proposition 

yang ditawarkan. 

3. Purchase: Memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli. 

4. Delivery: Menyampaikan Value Proposition kepada calon konsumen. 

5. After Sales: Memfasilitasi Customer Support setelah transaksi selesai. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Social Media 

Instagram 

(Post) 

Facebook 

(Post) 

1-2 post dalam 

seminggu, (sebulan 

min. 2 project) 

Februari - berlanjut 

Instagram 

@faymotion & 

Facebook Page Fay 

Motion and Video 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

After Sales 

2 Social Media 

Instagram 

(Story & 

Highlight) 

1-2 post dalam 

seminggu, Februari - 

berlanjut 

Instagram 

@faymotion 

Awareness, 

Evaluation, 

After Sales 

3 Website 1-2 post dalam 

seminggu, Februari - 

berlanjut 

Website 

www.faymotion.com 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, 

After Sales 
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4 Booklet Setiap penyelesaian 

proyek 

Post purchase Awareness, 

Evaluation,  

After Sales, 

Delivery. 

5 Promotional 

Give Card 

Setiap penyelesaian 

proyek 

Post purchase, 

Word of Mouth 

(WOM), 

Promotion/Discount 

Awareness, 

Evaluation,  

After Sales, 

Purchase. 

6 Catalog Selama pelaksanaan 

pameran 

Saat mengikuti 

pameran atau 

Event Bazaar. 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase 

7 Showreel (TV) Selama pelaksanaan 

pameran 

Saat mengikuti 

pameran atau 

Event Bazaar. 

Dapat digunakan 

pada Instagram 

Story Ad 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase 

8 X-Banner / 

Standing 

Banner 

Selama pelaksanaan 

pameran 

Saat mengikuti 

pameran atau 

Event Bazaar 

Awareness, 

Evaluation 

9 

 

Booth Selama pelaksanaan 

pameran 

Saat mengikuti 

pameran atau 

Event Bazaar 

Awareness, 

Evaluation 

 

10 Signage Selama pelaksanaan 

pameran 

Saat mengikuti 

pameran atau 

Event Bazaar 

Awareness, 

Evaluation 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut merupakan anggaran belanja desain, produksi dan tayang untuk 

kebutuhan media promosi “Fay Motion” periode Januari-Juni 2019: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram 

Ad (Post) 

Biaya Desain (Photo & 

Video Editing) 

5 250.000 1.250.000 

  Biaya Tayang 

(Advertisement) 

3 100.000 300.000 

2 Instagram 

Ad (Story) 

Biaya Desain (Photo & 

Video Editing) 

2 250.000 500.000 

  Biaya Tayang 

(Advertisement) 

2 100.000 200.000 

3 Website Biaya Desain 12 bln 200.000 200.000 

  Biaya Operasional 

(Domain) 

 170.000 170.000 

  Biaya Operasional 

(Hosting) 

 500.000 500.000 

4 Booklet Biaya Desain 1 200.000 200.000 

  Biaya Produksi (Cetak) 8 70.000 1.500.000 

5 Gift Card  Biaya Desain 1 100.000 100.000 

  Biaya Produksi (Cetak) 8 20.000 500.000 

6 Catalog 

(Product & 

Pricelist) 

(offline) 

Biaya Desain 1 200.000 200.000 

  Biaya Produksi (Cetak) 20 25.000 500.000 

7 X-Banner / 

Standing 

Biaya Desain 1 250.000 250.000 
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Banner 

(offline) 

 

  Biaya Produksi (Cetak) 1 100.000 100.000 

8 Showreel 

(TV / LCD) 

(offline) 

Biaya Produksi (video 

editing) 

1 250.000 250.000 

  Biaya Sewa 1 500.000 500.000 

9 Booth 

(offline) 

Biaya Desain 1 1.000.000 1.000.000 

  Biaya Produksi 1 2.000.000 2.000.000 

10 Signage 

(offline) 

 1 500.000 500.000 

Total 10.720.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 
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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.   

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

3.3.1.1 Instagram Post (Portfolio) 

 

Gambar 3.3.1.1. Fay Motion Instagram Feed 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

 

3.3.1.2 Instagram Story (Ad) 

 

Gambar 3.3.1.2. Fay Motion Instagram Story Ad 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 
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3.3.1.3 Website 

 

Gambar 3.3.1.3. Website Home faymotion.com 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

 

3.3.1.4 Booklet 

 

Gambar 3.3.1.4. Fay Motion Booklet Aftersales (Client Hana Carolina) 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 
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3.3.1.5 Promotional Gift Card 

  

Gambar 3.3.1.5. Heartstring Give Card 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

 

 

3.3.1.6 Mini Catalog 

 

 

Gambar 3.3.1.6. Mini Catalog Fay Motion 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

 

 

3.3.1.7 Standing Banner 

 

Gambar 3.3.1.7. Standing Banner Event Fay Motion 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 
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3.3.1.8 Showreel 

 

Gambar 3.3.1.8. Story board Showreel Fay Motion 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

 

3.3.1.9 Booth  

 

Gambar 3.3.1.9. Booth Fay Motion 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

 

3.3.1.10 Signage 

 

Gambar 3.3.1.10. Signage Fay Motion 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 
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3.3.1.11 Brand Campaign Guideline 

 

Gambar 3.3.1.11. Brand Campaign Guideline 

Sumber: Milik Pribadi (2019) 

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

Pada Dalam perancangan brand campaign “Fay Motion” akan dilakukan 

penelitian untuk  uji coba media desain dan strategi pemasaran yang dijalankan. 

Data Primer yang didapat menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan cara 

wawancara langsung dengan expert user dan extreme user di daerah Kota 

Surabaya. 

Berikut adalah rincian batasan dari subjek uji coba: 

1. Expert User (Kualitatif) 

- Alvin Raditya, Co Founder & CEO Visual Cast Designology di Surabaya. 

Beliau adalah seorang Graphic Designer yang unggul di bidang tipografi 

dan Branding, telah menjalankan bisnis cukup lama, beliau memiliki 

pengalaman dan wawasan yang dibidang bisnis. Tujuan wawancara 

bersama beliau adalah untuk mendapatkan pendapat untuk prototype 

media dan strategi komunikasi pemasaran, kampanye yang dilakukan 

oleh “Fay Motion” 

- Sony Wirawan, Founder dari Ace Studio di Surabaya. Beliau merupakan 

orang yang memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang desain 

terutama Branding dan Layout. 

- Maria Renny, Co Founder & CEO dari Flatonics Studio di Surabaya yang 

merupakan sebuah perusahaan Photo dan Videography Production. 

Telah menerima banyak permintaan untuk pembuatan video advertising 

untuk berbagai perusahaan, beliau memiliki banyak pengalaman dan 
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wawasan untuk menguji prototype sebuah perusahaan yang bekerja di 

bidang yang sama dengannya. 

 

2. Extreme User (Kualitatif) 

- Ashila Ghina, Pemilik Nutrition Club Kazaktiv di Kapas Kerampung Mall, 

Surabaya. Beliau telah menjadi partner dan klien setia dari “Fay Motion”, 

memiliki kebutuhan untuk mendokumentasikan acara-acara yang digelar 

di dalam Kazaktiv, pendapat beliau sangatlah dibutuhkan untuk 

meningkatkan hasil dari “Fay Motion”. 

- Gerry Fukuhara, Founder dari One Pose Cafe di Surabaya. Beliau 

merupakan seorang entrepreneur di bidang cafe yang cukup terkenal di 

Surabaya, memiliki kreativitas yang baik beliau membuat sebuah kafe 

bertema teddy bear / boneka beruang. Selain bergerak dibidang kafe One 

Pose juga memiliki usaha dalam bidang Dekor dan Fotografi. Beliau 

dianggap dapat memberikan masukkan terhadap “Fay Motion” dan dapat 

menjadi rekan kerja yang lebih baik. 

- Hana Carolina, Dokter Umum di Surabaya yang telah menggunakan jasa 

dokumentasi “Fay Motion” dan banyak jasa dokumentasi lainnya untuk 

keperluan wedding serta engagementnya, beliau merupakan orang yang 

kritis dan mampu memberikan masukkan sebagai seorang klien, terutama 

untuk meningkatkan desain dan kinerja “Fay Motion”. 

3.3.3. Jenis Data  

Dalam perancangan brand campaign untuk brand “Fay Motion”, subjek 

coba yang akan diwawancara adalah subjek coba yang berkaitan langsung 

dengan bidang foto dan videografi, branding serta strategi pemasaran. Selain itu 

juga akan diadakan wawancara untuk extreme user yang sering menggunakan 

jasa foto and videografi orang lain maupun milik “Fay Motion”.  

Uji coba prototype ini akan ditujukan kepada beberapa kelompok dengan 

kualifikasi sebagai berikut: 

• Expert User: 

Wawancara dengan expert user yang ahli dalam bidang branding, foto dan 

videografi dan strategi pemasaran. 
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• Extreme User: 

Wawancara dengan extreme user yang sering menggunakan jasa 

dokumentasi dan yang sering berinteraksi dengan perusahaan penyedia jasa 

dokumentasi untuk keperluan pribadi maupun bisnis. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN  

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

 

Alvin Raditya, 

Sony Wirawan, 

& Maria Renny. 

- Bagaimana menurut anda trend 

desain saat ini? Apa yang sedang 

trend? *(Efektivitas)  

- Review Desain prototype Fay 

Motion secara keseluruhan. *(Daya 

tarik) 

- Review terhadap Strategi 

Pemasaran dan pemilihan media 

(TTL Booklet & Card, Online, Offline) 

yang dilakukan. *(Efektivitas - 

Pesan tersampaikan?) *(Efisiensi - 

apakah sudah tepat, adakah cara 

yang lebih baik/efisien?) 

- Preferensi Media Promosi untuk 

digunakan. (Berhubungan dgn 

trend, un- & conventional media) 

- Pemahaman terhadap pesan yang 

ingin disampaikan Fay Motion 

(Booklet & Give card). *(Efektivitas) 

  Extreme user 

 

Ashila Ghina, 

Gerry Fukuhara, 

& Hana 

Carolina. 

- Media exposure, jasa dokumentasi 

yang pernah digunakan. 

- Review Desain prototyope Fay 

Motion secara keseluruhan. *(Daya 

tarik) 

- Review terhadap Strategi 

Pemasaran dan pemilihan media 

(TTL Booklet & Card,Online, Offline) 

yang dilakukan. *(Efektivitas - 

Pesan tersampaikan?) *(Efisiensi - 
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apakah sudah tepat, adakah cara 

yang lebih baik/efisien?) 

- Preferensi Media Promosi untuk 

digunakan. *(Berhubungan dgn 

trend, un- & conventional media) 

- Pemahaman terhadap pesan yang 

ingin disampaikan Fay Motion 

(Booklet & Give card). *(Efektivitas) 

2 Kuistioner 

(Kuantitatif) 

Survei Online 

akan dilakukan 

di wilayah 

Surabaya –

Sidoarjo, 

Min. 100 

Responden. 

- Klasifikasi umum terhadap 

responden. 

- Review terhadap strategi 

pemasaran dan pemilihan media 

(TTL Booklet & Card, Online, Offline) 

yang dilakukan. *(Efektivitas - 

Pesan tersampaikan?)  

- Review terhadap desain prototype. 

*(Daya Tarik) – Story Ad & 

Instagram Feed,  

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 
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