
TUGAS AKHIR 

 

Perancangan Brand Identity Untuk Klaymate Craft 

Beserta Media Promosinya 
Ditulis untuk memenuhi sebagian prasyarat akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana Desain Strata Satu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 

NAMA: FELICIA JULIET DJENA 

NIM: 20315012 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF 

UNIVERSITAS CIPUTRA 
SURABAYA 

2019 



 
 

 ii 

 
Materai 
6000 

 LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

 
 
Saya mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri 
Kreatif Universitas Ciputra Surabaya, 
 
Nama   : Felicia Juliet Djena 
Nomor Induk Mahasiswa : 20315012 
Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
 
Dengan ini menyatakan bahwa, karya Tugas Akhir yang saya buat dengan judul: 
“PERANCANGAN BRAND IDENTITY UNTUK KLAYMATE CRAFT BESERTA 
MEDIA PROMOSINYA” 
 
adalah: 

a. Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan materi kuliah, 
tinjauan lapangan dan tinjauan pustakan serta jurnal acuan lainnya, 
seperti yang tertera dalam daftar pustaka pada Tugas Akhir saya. 

b. Tugas Akhir yang saya buat ini, bukan merupakan karya duplikasi (baik 
sebagian maupun seluruhnya) dari karya tulis / karya Desain lain yang 
sudah pernah dipublikasikan atau yang sudah pernah dipakai untuk 
mendapatkan gelar di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian 
sumber informasi yang dicantumkan dengan cara yang semestinya. 

c. Karya Tugas Akhir yang saya buat ini, bukan merupakan karya 
terjemahan dari buku atau jurnal acuan yang tertera pada Tugas Akhir 
saya. 

 
Apabila saya terbukti tidak memenuhi apa yang telah saya nyatakan diatas, 
Tugas Akhir saya ini dinyatakan BATAL. 

 
 
 
 
Surabaya, 27 Mei 2019 
 
Yang membuat pernyataan, 
 

 
 
 
 
 

 
 
Felicia Juliet Djena 
 



 LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

 
Tugas Akhir 

 
“PERANCANGAN BRAND IDENTITY UNTUK KLAYMATE CRAFT 

BESERTA MEDIA PROMOSINYA” 
 

Oleh: 
 

Felicia Juliet Djena  NIM: 20315012 
 
 

Jurusan Desain Komunikasi Visual 
Fakultas Industri Kreatif 

Universitas Ciputra 
 
 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna 
mencapai gelar Sarjana Desain pada Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra Surabaya 

 
 

Surabaya, 8 Mei 2019 
 

Menyetujui, 

 
Pembimbing  

(Shienny Megawati Sutanto, S.Sn., M.M.) 

  

Ketua Program Studi Dekan 

(Christian Anggrianto, S.Sn., M.M.) (Dr. Astrid, S.T., M.M.) 



 LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR 

 
 

Pada hari Senin, 10 Juni 2019 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir dengan judul: 

 
“PERANCANGAN BRAND IDENTITY UNTUK KLAYMATE CRAFT 

BESERTA MEDIA PROMOSINYA” 
 

Oleh: 
 

Felicia Juliet Djena  NIM: 20315012 
 

 
 
 

Jurusan Desain Komunikasi Visual 
Fakultas Industri Kreatif 

Universitas Ciputra 
 

Surabaya, 10 Juni 2019 
 
 

Menyetujui, 

 
Ketua Penguji 

(Shienny Megawati Sutanto, S.Sn., M.M.) 

  

Anggota Penguji Anggota Penguji 

(Rendy Iswanto, S.Sn., M.M.)  (Christian Anggrianto, S.Sn., M.M.) 

 



 
 

 v 

 KEPENTINGAN AKADEMIS 

 
 

Sebagai mahasiswa Universitas Ciputra, yang bertanda tangan dibawah ini, 

saya: 

 

Nama : Felicia Juliet Djena 

NIM : 20315012 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Ciputra Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
 
“PERANCANGAN BRAND IDENTITY UNTUK KLAYMATE CRAFT BESERTA 
MEDIA PROMOSINYA” 
 
Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Ciputra berhak 
menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk 
pangkalan data (database), merawat, mendistribusikan, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan 
akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya 
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 
 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di : Surabaya 
Pada tanggal : 27 Mei 2019 

 
Yang menyatakan 

 
 
 
 
 
(Felicia Juliet Djena) 

 
  



 
 

 vi 

KATA PENGANTAR 

 
 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pimpinan-Nya 

yang telah penulis terima selama melaksanakan tugas akhir ini, sehingga pada 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

 Tugas Akhir dengan judul “PERANCANGAN BRAND IDENTITY UNTUK 

KLAYMATE CRAFT BESERTA MEDIA PROMOSINYA” ini ditujukan untuk 

memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana 

Desain Strata Satu pada Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra Surabaya. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berperan sehingga dapat 

terselesaikannya tugas akhir ini, antara lain: 

1. Ibu Shienny Megawati Sutanto, S.Sn., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, tenaga, dan memberikan banyak pengarahan dan 

bimbingan selama penulis melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan skripsi 

ini. 

2. Bapak Rendy Iswanto, S.Sn., M.M. dan Bapak Christian Anggrianto, S.Sn., 

M.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran serta masukan 

yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 

3. Semua anggota keluarga yang telah memberikan dukungan secara moril dan 

material. 

4. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberikan 

dukungan secara langsung dan tidak langsung. 

5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis 

selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini. 

 

Surabaya, 27 Mei 2019 

 

 

Penulis  



 
 

 vii 

ABSTRAK 
 

“PERANCANGAN BRAND IDENTITY UNTUK KLAYMATE CRAFT 
BESERTA MEDIA PROMOSINYA” 

 
Keterampilan dengan menggunakan clay merupakan suatu hal yang sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat Indonesia, namun di Indonesia keterampilan 

menggunakan clay belum terlalu berkembanag karena faktor dari sulitnya 

mencari bahan baku dan alat untuk berkreasi menggunakan clay. Perancangan 

ini dilakukan dalam rangka membangun identitas  merek produk clay kit dari 

Klaymate Craft agar dikenal sebagai merek clay kit bertema yang memiliki 

kualitas bahan yang baik dengan harga terjangkau. Karena jaman sekarang 

banyak orang yang menggunakan media online sebagai tempat berbelanja dan 

media sosial sebagai media untuk berinteraksi, maka media promosi yang yang 

sesuai adalah media promosi online, media promosi offline juga digunakan untuk 

meningkatkan kesadaran merek. Dalam mengumpulkan data hasil penelitian 

digunakan metode penggalian data primer dan sekunder, dimana data primer 

diperoleh melalui wawancara dan observasi baik terhadap expert user maupun 

extreme user, sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber literatur buku 

dan jurnal. Perancangan desain identitas merek beserta media promosi Klaymate 

Craft merupakan hal yang penting untuk memperoleh brand image yang sesuai, 

khususnya bagi anak-anak usia 6 tahun keatas, hingga dewasa muda yang 

senang kerajinan tangan. 

 

Kata kunci: Identitas merek, media promosi, media online dan kerajinan tangan. 
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ABSTRACT 
 

“DESIGNING BRAND IDENTITY FOR KLAYMATE CRAFT 
WITH ITS PROMOTION MEDIA”  

 
The art of using clay is something that is already familiar to the people of 

Indonesia, but in Indonesia clay crafting  hasn’t been developed  yet due to the 

difficulty of finding the materials and tools to use fot clay crafting. This project was 

carried out in order to build the identity of the clay kit brand from Klaymate Craft 

to be known as a brand of themed clay kits that has good quality materials at 

affordable prices. Because today many people is using online media as a place 

to shop and social media as a medium to interact, then the appropriate 

promotional media is online promotion media, offline promotional media is also 

used to increase brand awareness. In collecting research data, primary and 

secondary data extraction methods are used, where primary data is obtained 

through interviews and observations of both expert users and extreme users, 

while secondary data is obtained through literature sources of books and 

journals. Designing a brand identity design and promo  tional media Klaymate 

Craft is important to obtain an appropriate brand image, especially for children 

aged 6 years and above, to young adults who love crafts. 

 

Keywords: Brand identity, promotional media, online media and crafts. 

 

 

  



 
 

 ix 

DAFTAR ISI 
 

 LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ......................................... ii 

 LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .................... iii 

 LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR ................................. iv 

 KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................................... v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi 

ABSTRAK ....................................................................................................... vii 

ABSTRACT.................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiv 

Bab I Pendahuluan ........................................................................................ 15 

1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 15 

1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 22 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) .......................... 22 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan ....................................................... 22 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) .............................. 22 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) ....... 23 

1.7. Definisi Istilah .......................................................................................... 23 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) ....................................... 25 

Bab II Kajian Pustaka ..................................................................................... 26 

Bab III Metode Pengembangan...................................................................... 37 

3.1. Model Pengembangan ............................................................................ 37 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) ............................. 37 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. ........................................................................... 38 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media....................................................................... 39 

3.2.3 Program Media ..................................................................................... 41 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain ..................................................................... 42 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) .................................................................... 43 

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) ............................................. 43 



 
 

 x 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) ........................ 51 

3.3.3. Jenis Data ............................................................................................ 51 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) ...................................................................................................... 51 

Bab IV Hasil Pengembangan ......................................................................... 53 

4.1. Penyajian Data Uji Coba (Hasil Penggalian data kualitatif) ..................... 53 

Hasil Penggalian Data Kualitatif (Expert User, Extreme User & FGD) ............ 53 

4.2. Analisis Data (kesimpulan hasil analisa penggalian data) ....................... 61 

4.3. Revisi Produk (Final Design) ................................................................... 62 

Bab V Penutup ............................................................................................... 71 

5. 1. Kajian Produk yang Telah Direvisi (hasil eksekusi desain) ..................... 71 

5.2. Saran  Pemanfaatan,  Diseminasi,  dan  Pengembangan  Produk  Lebih 

Lanjut ............................................................................................................. 93 

Daftar pustaka ............................................................................................... 94 

Lampiran ........................................................................................................ 96 

  



 
 

 xi 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain................................................................... 43 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data ............................................................ 52 

Tabel 4.2 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Tutorial) .......................................... 55 

Tabel 4.3 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Media Promosi Online) ................... 56 

Tabel 4.4 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Media Promosi Offline) ................... 57 

Tabel 4.5 Data Hasil FGD (Packaging & Tutorial) .............................................. 58 

Tabel 4.6 Data Hasil FGD (Media Promosi) ....................................................... 59 

Tabel 4.7 Data Hasil FGD (Packaging & Tutorial) .............................................. 59 

Tabel 4.8 Data Hasil FGD (Media Promosi) ....................................................... 60 

 

  



 
 

 xii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 3.1 Packaging design ........................................................................... 44 

Gambar 3.2 Tutorial design ............................................................................... 45 

Gambar 3.3 Instagram feeds teaser product ...................................................... 46 

Gambar 3.4 Instagram feeds workshop announcement ..................................... 46 

Gambar 3.5 Instagram feeds giveaway .............................................................. 47 

Gambar 3.6 Instagram feeds product content .................................................... 47 

Gambar 3.7 Instagram feeds clay tips ................................................................ 47 

Gambar 3.8 Instagram feeds open pre-order ..................................................... 47 

Gambar 3.10 Instagram highlight workshop announcement .............................. 48 

Gambar 3.11 Gift voucher .................................................................................. 49 

Gambar 3.12 PoP display .................................................................................. 49 

Gambar 3.13 X banner ...................................................................................... 50 

Gambar 4.1 Revisi packaging design dan stiker deco sauce ............................. 64 

Gambar 4.2 Revisi tutorial design ...................................................................... 65 

Gambar 4.3 Revisi Instagram feeds introduction................................................ 66 

Gambar 4.4 Revisi Instagram feeds user benefits .............................................. 66 

Gambar 4.5 Revisi Instagram feeds product content (what’s inside) .................. 66 

Gambar 4.6 Revisi Instagram feeds illustration, tutorial video, dan open order .. 67 

Gambar 4.7 Revisi Instagram feeds workshop announcement .......................... 67 

Gambar 4.8 Revisi Instagram feeds clay kit content .......................................... 67 

Gambar 4.9 Revisi Instagram feeds finished product ......................................... 68 

Gambar 4.10 Revisi Instagram feeds giveaway ................................................. 68 

Gambar 4.11 Revisi Instagram feeds clay tips dan clay tools ............................ 68 

Gambar 4.12 Revisi Instagram highlight workshop annoincement ..................... 69 

Gambar 4.13 Revisi gift voucher design ............................................................ 69 

Gambar 4.12 Revisi PoP display ....................................................................... 70 

Gambar 4.12 Revisi x banner ............................................................................ 70 

Gambar 5.1 Logo Klaymate Craft ...................................................................... 71 

Gambar 5.2 Typeface logo (Klay) ...................................................................... 72 

Gambar 5.3 Typeface logo (Mate) ..................................................................... 73 

Gambar 5.4 Typeface logo (Craft) ..................................................................... 74 

Gambar 5.5 Grid system .................................................................................... 75 



 
 

 xiii 

Gambar 5.6 Minimum clear space ..................................................................... 76 

Gambar 5.7 Minimum size ................................................................................. 77 

Gambar 5.8 Logo color ...................................................................................... 78 

Gambar 5.9 Color usage .................................................................................... 79 

Gambar 5.10 Unacceptable usage .................................................................... 80 

Gambar 5.11 Business Card .............................................................................. 81 

Gambar 5.12 Letterhead .................................................................................... 82 

Gambar 5.13 Envelope & stickers ...................................................................... 83 

Gambar 5.14 Packaging design ......................................................................... 84 

Gambar 5.15 Tutorial ......................................................................................... 85 

Gambar 5.16 Illustration ..................................................................................... 86 

Gambar 5.17 Instagram feeds introduction ........................................................ 87 

Gambar 5.18 Instagram feeds user benefits ...................................................... 87 

Gambar 5.19 Instagram feeds product content (what’s inside) ........................... 87 

Gambar 5.20 Instagram feeds illustration, tutorial video, dan open order ........... 88 

Gambar 5.21 Instagram feeds workshop announcement ................................... 88 

Gambar 5.22 Instagram feeds clay kit content ................................................... 88 

Gambar 5.23 Instagram feeds finished product ................................................. 89 

Gambar 5.24 Instagram feeds giveaway ............................................................ 89 

Gambar 5.25 Instagram feeds clay tips dan clay tools ....................................... 89 

Gambar 5.26 Instagram highlight workshop annoincement ................................ 90 

Gambar 5.27 Gift voucher design ...................................................................... 91 

Gambar 5.28 PoP display .................................................................................. 92 

Gambar 5.29 x banner ....................................................................................... 93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Wawancara Expert User ................................................................ 96 

Lampiran 1. Wawancara Extreme User ............................................................. 97 

Lampiran 3. Focus Group Discussion (FGD) ..................................................... 98 

Lampiran 4. Pameran Outlining Design 2019 ................................................... 101 

Lampiran 5. Klaymate Craft Workshop 2019 .................................................... 103 



 
 

 15 

Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Keterampilan dengan media clay sudah mulai populer di masa kini. Ada 

banyak anak remaja hingga dewasa sekarang yang senang membuat kreasi 

menggunakan media clay, seperti membuat pajangan figurine/sculpture, 

gantungan kunci, miniature, perhiasan dan pernak-pernik lucu-lucu dari clay. 

Kreasi-kreasi tersebut kemudian dapat digunakan secara pribadi, dijual, dan juga 

diberikan sebagai hadiah. Pada zaman dahulu, clay dikenal sebagai tanah liat, 

yang bisa dibentuk dan digunakan sebagai bahan untuk membuat pottery dan 

berbagai macam perabot keramik lainnya (Charles, 2018). Kini, clay tidak hanya 

tanah liat, sekarang ada banyak jenis clay yang terbuat dari berbagai macam 

bahan. Sekarang juga ada banyak orang yang membuat clay tutorial di YouTube 

dan media sosial lainnya. 

 Di Indonesia, clay crafting masih belum terlalu populer karena 

bahannya lebih sulit dicari dan harganya masih cukup mahal. Biasanya pengrajin 

clay membuat sebuah kreasi untuk dijual kembali atau diberikan sebagai hadiah. 

Terdapat beberapa bisnis craft yang menjual clay seperti Joyfull Clay, menjual 

produk clay lokal dengan berbagai macam varian warna yang cerah dan vivid 

melalui media sosial; Sheepies Land, bisnis crafting yang menjual berbagai 

macam diy craft kit dan dijual secara online; Doki Doki Craft, toko crafting yang 

menjual berbagai macam bahan dan alat crafting dan juga membuka crafting 

course. 

 Ketiga toko ini sama-sama menjual bahan clay dan clay kit namun 

menawarkan value yang berbeda. Identitas clay tidak hanya dilihat dari kualitas 

atau value produk, tetapi juga dari brand identity yang kuat sehingga dapat 

membedakan suatu clay kit dengan clay kit lainnya (Wheeler, 2018). Selain itu, 

brand characteristic memiliki peran penting dalam menentukan kepercayaan 

konsumen terhadap suatu merek. Karakteristik ini meliputi kemiripan antara 

konsep emosional konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan terhadap 

merek dan pengalaman terhadap brand (Chaudhuri 2001) dalam (Tingkir, 2014). 

 Klaymate Craft merupakan bisnis yang bergerak di bidang clay crafting, 

yang menyediakan produk clay kit, berdiri sejak tahun 2018. Clay kit merupakan 
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bundle product yang berisi bahan clay dan alat untuk clay crafting, disertai 

dengan sebuah tutorial sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan 

perlengkapan material yang dibutuhkan untuk membuat kreasi dari clay. Produk 

ini memiliki beberapa jenis tema khususnya lebih menonjolkan tema food & 

pastry, memiliki kualitas yang baik dengan harga terjangkau, dikemas rapi dan 

efisien. 

 Produk clay kit dapat digunakan konsumen untuk mengisi waktu 

dengan aktivitas berkreasi dari clay agar melatih sensor motorik dan memberikan 

sensasi yang therapeutic. Hasil kreasinya dapat digunakan sebagai aksesoris 

atau pajangan, dan dapat diberikan sebagai kado handmade. Clay kit ini sendiri 

juga dapat diberikan sebagai hadiah kepada rekan yang senang crafting, karena 

sudah satu set dan tidak perlu repot-repot untuk mencari material satu persatu 

dan sudah dikemasi dengan rapi dan mungil seperti sebuah kado handmade. 

Clay kit merupakan produk start up yang baik dimiliki bagi seorang pemula dalam 

clay crafting. 

Target market utama Klaymate Craft adalah perempuan, khususnya anak 

muda dengan rentang usia 8-12 tahun dengan allowance minimal kurang lebih 

500 ribu per minggu dan orang dewasa yang kondisi sosial ekonomi menengah 

ke atas khususnya yang berdomisili di kota-kota metropolitan. Target psikografis 

konsumen Klaymate memiliki personality yang penasaran dengan produk baru 

(curious), terbuka dengan belajar hal baru, senang berkreasi/crafting, senang 

barang handmade dan benda-benda lucu; memiliki gaya hidup mewah dan suka 

hal yang praktis, yang hobinya handcrafting, senang berbelanja melalui online 

dan aktif di media sosial; berperilaku suka mencari craft material dengan kualitas 

bagus dengan cara yang praktis, loyal terhadap produk yang dirasa nyaman dan 

cocok; tergolong kelas sosial menengah keatas yang mengutamakan quality 

diatas economy. 

Bisnis Klaymate Craft memiliki beberapa permasalahan, baik dari segi 

identitas merek (brand identity), produksi hingga promosi. Dari segi identitas 

merek, brand Klaymate belum dikenal oleh masyarakat dan value yang 

ditawarkan belum dapat disampaikan dengan optimal. Dari segi produksi, karena 

aktivitas produksi dilakukan secara manual dan tenaga kerja yang sedikit, maka 

produksi produk clay kit terbatas dan varian produk masih sedikit. Serta dari segi 
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promosi, Klaymate belum aktif di media sosial dan belum memiliki foto produk 

yang bagus untuk ditampilkan. 

Bisnis yang serupa dengan Klaymate menjual material clay dan clay kit 

melakukan promosi dan penjualan produk melalui media sosial dan online shop. 

Nama bisnis kompetitor bagi Klaymate Craft antara lain Joyfull Clay, Sheepies 

Land, dan Doki Doki Craft. Berikut adalah hasil penelitian dari kompetitor. 

• Sheepies Land 

Bisnis crafting yang menjual berbagai macam diy craft kit, salah satu 

produknya adalah diy kit clay dengan harga Rp. 70.000,-/kit. Produk dijual 

secara online melalui media sosial dan online shop. Target market 

Sheepies Land adalah pria dan wanita pecinta crafting menengah keatas. 

Strength: 

- Kualitas produk baik dan harga terjangkau. 

- Packing rapi dan memiliki logo design. 

- Aktif di media sosial dan online shop. 

- Menyediakan banyak macam diy kit (tidak hanya clay). 

Weakness: 

- Variasi clay kit hanya satu macam dan variasi warna sedikit. 

- Feed Instagram  kurang rapi sehingga terlihat kurang menarik. 

- Respon di media online lambat. 

Opportunity: 

- Market luas karena belum banyak brand yang menjual clay kit atau 

berbagai macam diy craft kit lainnya. 

- Posting di Instagram dapat ditampilkan sesuai kategori jenis diy kit 

agar konsumen tidak bingung mencari diy kit yang mana yang ingin 

dicari. 

Threat: 

- Munculnya pesaing lain yang menawarkan produk yang lebih menarik 

karena produk clay kit yang ditawarkan kurang bervariasi. 

- Kurang memiliki ciri khas yang menjadi karakteristik value  dari bisnis. 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Sheepies Land : 

- Menggunakan media sosial Instagram dan online shop sebagai media 

promosi dan penjualan produk. Post di Instagram diberikan 
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keterangan produk dan hashtag khusus yang membedakan bisnis ini 

dengan bisnis lain. 

- Mengadakan giveaway berupa mystery kit tiap bulan kepada followers 

yang aktif dengan cara like dan comment di posting, dan kompetisi 

recreate tutorial dengan versi dari masing-masing customer atau 

share tutorial dari akun bisnis dengan hashtag unik. 

• Joyfull Clay 

Bisnis lokal yang menawarkan produk material clay yang dijual secara 

online, jenisnya air dry cold porcelain yang cocok untuk souvenir atau 

handmade clay. Produk yang dijual memiliki berbagai macam varian 

warna yang cerah dan vivid. Harga per pack mulai dari Rp. 25.000,-/pack 

(100gr) hingga Rp. 55.000,-/pack (250gr), dan ada paket “ekonomis” yaitu 

berisi 5 macam warna dengan harga Rp. 60.000,-/pack (50gr/warna). 

Joyfull Clay menargetkan retailer di online shop. 

Strength: 

- Kualitas bahan baik dan harga terjangkau. 

- Memiliki varian warna yang banyak. 

- Menggunakan sistem grosir sehingga jika membeli lebih banyak 

produk harga satuan menjadi lebih murah. 

Weakness: 

- Tidak memiliki logo brand, branding kurang kuat. 

- Tidak memiliki packaging design, kemasan hanya berupa plastik 

polos. 

- Foto produk yang ditampilkan kurang menarik. 

Opportunity: 

- Dengan adanya opsi pembelian grosir akan menarik lebih banyak 

retailer untuk menjual produk secara ecer. 

- Bisnis dengan penjualan yang begitu pesat dapat membangun brand 

identity untuk meningkatkan brand awareness bagi konsumen, karena 

produk tidak hanya dilihat dari kualitas dan harga, namun juga dilihat 

dari identitas merek. 

Threat: 

- Muncul banyak pesaing lain yang menawarkan produk serupa dengan 

harga lebih murah dan kemasan lebih menarik. 
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- Karena tidak memiliki identitas merek maka lebih sulit untuk 

mengetahui jika produk tersebut merupakan produk dari bisnis Joyfull 

Clay. 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Joyfull Clay : 

- Menggunakan media sosial Instagram dan Facebook sebagai media 

promosi utama. Mengisi konten posting dengan foto produk lengkap 

dengan variasi warna yang ada serta memberikan keterangan harga 

pada caption. 

- Menggunakan strategi pembelian massal (bulk purchasing) kepada 

retailers, yaitu pembelian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari 

biasanya, untuk harga satuan yang lebih rendah dari biasanya. 

• Doki Doki Craft 

Bisnis toko crafting di Jakarta yang menjual material untuk crafting, mulai 

dari resin, pouch kit, beads painting animal, bahan resin, dan bahan craft 

lainnya. Salah satu produknya adalah air dry clay animal dengan harga 

Rp. 120.000,-/kit. Produk dijual secara online dan offline. Mereka juga 

menawarkan jasa course bagi customer yang ingin belajar crafting. Target 

marketnya adalah anak muda usia 8 tahun keatas dan orang dewasa 

dengan kondisi sosial menengah keatas. 

Strength: 

- Produk yang dijual merupakan education material bagi anak-anak 

maupun orang dewasa. Mereka juga menyediakan jasa crafting 

course. 

- Variasi clay kit cukup banyak dan memiliki karakteristik yang unik. 

- Design packaging menarik, rapi dan fungsional. 

- Memiliki sebuah toko fisik sehingga dapat menjangkau konsumen 

lebih banyak dan dapat men-display produk di toko. 

Weakness: 

- Harganya mahal dan material yang disediakan sangat sedikit 

sehingga tidak bisa mengulang jika melakukan kesalahan. 

- Respon penjual dan pengiriman sangat lambat. 

Opportunity: 
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- Dengan adanya toko offline bisnis dapat peluang lebih besar untuk 

menjangkau konsumen yang tidak dapat dijangkau hanya melalui 

media sosial atau online shop. 

Threat: 

- Pesaing bisnis serupa yang menawarkan produk yang lebih menarik 

dengan harga yang lebih terjangkau 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Doki Doki Craft : 

- Membangun brand image melalui brand identity dan media sosial. 

- Memiliki brand identity yang jelas dan memiliki karakteristik yang unik. 

- Post foto dan video produk minimal 3 kali dalam seminggu, dan feed 

Instagram ditata dengan rapi dan memiliki tema warna yang harmonis 

dan enak dilihat. Serta sering aktif di insta story dengan berbagai 

macam update mengenai produk, toko, jadwal course, dan event-

event yang diadakan. 

- Mengadakan mini kompetisi crafting bagi customer dan memberikan 

hadiah bagi pemenang. 

- Product promotion dari jasa course. Konsumen yang mengikuti course 

disediakan material yang dibutuhkan untuk membuat kreasi course 

tersebut, sehingga meningkatkan promosi produk yang dijual brand 

tersebut. 

Dari penjelasan ketiga kompetitor tersebut, setiap bisnis memiliki 

strateginya masing-masing untuk menarik dan mempertahankan customer. 

Strategi tersebut dapat diadaptasikan dan dikembangkan oleh Klaymate agar 

brand Klaymate dapat memberikan layanan dan customer experience yang 

positif, supaya customer menangkap brand image dan brand value yang ingin 

disampaikan (Yasmin, 2017). Berikut adalah penjelasan mengenai strategi 

komunikasi visual dari ketiga kompetitor yang dapat diadaptasikan ke dalam 

bisnis Klaymate Craft. 

• Sheepies Land 

- Mengadakan giveaway berupa mystery kit tiap bulan kepada followers 

yang aktif dengan cara like dan comment di posting, dan kompetisi 

recreate tutorial dengan versi dari masing-masing customer atau 

share tutorial dari akun bisnis dengan hashtag unik. 
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Dengan mengadakan giveaway dapat menarik perhatian customer, 

menambah followers, meningkatkan brand awareness, mempromosikan 

produk, serta berinteraksi dengan konsumen untuk mempererat customer 

relationship. 

• Joyfull Clay 

- Menggunakan media sosial Instagram dan Facebook sebagai media 

promosi utama. Mengisi konten posting dengan foto produk lengkap 

dengan variasi warna yang ada serta memberikan keterangan harga 

pada caption. 

Karena social media bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan dengan 

memberikan keterangan serta foto produk akan memberikan  gambaran 

tentang produk apa yang ditawarkan kepada customer. 

• Doki Doki Craft 

- Membangun brand image melalui brand identity dan media sosial. 

Strategi menggunakan media sosial sebagai media promosi untuk 

mempromosikan produk, serta merepost hasil karya customer yang telah 

menggunakan produk clay kit sehingga bisa membangun trust relation 

dengan customer. Karena target market didapatkan dari media sosial dan 

onlineshop. Dengan adanya identitas merek, konsumen dapat 

membedakan suatu merek dengan merek lain yang serupa. 

Strategi komunikasi visual kompetitor tersebut akan diadaptasikan ke 

dalam Klaymate Craft yang menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh 

Klaymate dalam proses membangun brand identity dan media promosi dari 

Klaymate Craft. Brand image akan membentuk brand identity dari Klaymate 

untuk menyampaikan brand value yang ditawarkan kepada konsumen. Brand 

identity dapat disampaikan melalui graphic design dari elemen dan atribut dari 

identitas merek (Wheeler, 2018). Media sosial di masa kini sangat berpengaruh 

dalam banyak hal, khususnya pada segment market yang lebih muda. Ini 

memberikan kesempatan dan akses bagi bisnis untuk interaksi sosial online 

(Mills, Plangger, 2015). 

Strategi yang ingin difokuskan adalah membangun brand image melalui 

brand identity dan media sosial, karena saat ini brand Klaymate masih belum 

dikenal oleh masyarakat sehingga merupakan waktu yang tepat untuk 

memperkenalkan Klaymate kepada target pasar. Semakin baik brand image 
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suatu produk akan mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen. Selain itu, dengan kualitas produk yang baik dan harga yang 

terjangkau juga akan mempengaruhi keputusan pembelian (Pratama, et al., 

2017). 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity untuk bisnis Klaymate Craft yang 

dapat dikenal masyarakat sebagai brand clay kit yang lucu dan praktis beserta 

media promosinya. 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang brand identity 

beserta media promosinya yang sesuai untuk bisnis Klaymate Craft. 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

1) Brand Concept (Big Idea) 

Perancangan ide dan strategi brand, baik secara visual dan verbal 

beserta atribut yang digunakan. 

2) Graphic Standard Manual 

Perancangan filosofi dari logo/brand, project logo (logo elements, 

proportion, position, font types), special design logo yang aplikasi pada 

project atau partnership, logo (minimum clear space protection, minimum 

sizes, logo misuse, color variations, typography), stationary (business 

card, letterhead, envelope, stamp), serta color guide. 

3) Brand Marketing Application on Corporate Assets 

Perancangan pengaplikasian brand pada media promosi dan pemasaran 

berupa office or office tools design dan transportation design 

4) Strategic Promotional Media 

Perancangan marketing timeline  dan media concept. 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Melestarikan budaya berterampil menggunakan media clay. 
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2) Membangun brand identity yang kuat untuk bisnis Klaymate Craft agar 

dikenal oleh masyarakat. 

3) Untuk memberikan persepsi/pemahaman yang benar kepada konsumen 

terhadap brand Klaymate Craft. 

4) Untuk meningkatkan nilai value dan daya tarik brand Klaymate Craft dan 

dapat membedakan dengan kategori produk yang serupa. 

5) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Hal yang menjadi batasan dalam perancangan Tugas Akhir ini adalah: 

1) Batasan keilmuan yang digunakan dalam ilmu desain komunikasi visual, 

ilmu branding, dan ilmu marketing. 

2) Batasan material yang digunakan dalam perancangan strategi promosi 

dan marketing, berupa media promosi cetak (office tools) dan media 

promosi online melalui media sosial instagram dan online shop. 

3) Batasan teknologi yang digunakan untuk perancangan project dan produk 

berupa software Adobe Illustrator dan strategi online marketing yang 

menggunakan aplikasi Instagram. 

4) Batasan kurun waktu pelaksanaan penelitian untuk Tugas Akhir dimulai 

dari bulan Januari 2019 hingga berakhir pada bulan Mei 2019. 

1.7. Definisi Istilah    

Untuk perancangan brand identity Klaymate Craft beserta media 

promosinya, maka topik-topik literatur yang perlu anda teliti antara lain: 

1) Brand Image 

Brand image adalah pandangan, persepsi atau kesan pelanggan 

terhadap suatu merek (Yasmin, 2017), yang menyampaikan nilai 

emosional, dengan kata lain itu bukan hanya gambar mental. Image ini 

dibangun berdasarkan semua sumber dan terbentuk secara otomatis 

(Management study guide, 2013) dalam (Helin, 2014). Brand image 

dapat ditingkatkan dari segi aspek fungsional, yaitu manfaat dari suatu 

produk, design, packaging dan positioning (Keller, 2016). Klaymate 

membutuhkan brand image yang kuat dan positif agar brand Klaymate 
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dapat dikenal luas oleh masyarakat untuk mencapai hasil penjualan yang 

optimal. 

2) Brand Identity 

Brand adalah janji perusahaan untuk memberikan serangkaian 

fitur, manfaat, layanan, dan pengalaman khusus secara konsisten 

kepada pembeli (Kotler 2005 hal. 250), sedangkan brand identity adalah 

rangkaian unik asosiasi merek yang ingin dicipta atau dipertahankan oleh 

ahli strategi merek. Asosiasi-asosiasi ini mewakili apa yang merek itu 

nyatakan dan menyiratkan janji kepada pelanggan dari anggota 

organisasi (Aaker 1996 hal. 68) dalam (Helin, 2014). Dengan memiliki 

identitas merek yang kuat, brand value dan karakteristik unik yang 

membedakan produk Klaymate dengan produk bisnis serupa, dapat 

membangun trust relationship dengan customer sehingga menciptakan 

loyal customer. 

3) Media Promosi 

Promosi adalah komunikasi dari para penjual yang 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para calon pembeli 

suatu produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau 

memperoleh respon (Sudayat, 2012), sedangkan media promosi 

merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk promosi (Ardhi, 2013) 

dalam (Amaliah, et al., 2015). Untuk menjangkau target market Klaymate 

diperlukan strategi media promosi yang saat ini digunakan oleh banyak 

orang, yaitu melalui media online marketing, selain itu juga 

menggunakan pull strategy, yaitu meyakinkan target konsumen  untuk 

mencoba dan membeli kembali. 

4) Social Media Marketing 

e-marketing (electronic marketing) merupakan suatu proses 

pemasaran yang menggunakan teknologi komunikasi elektronik (Chaffey, 

2000), khususnya internet. interaksi sosial menggambarkan pengguna 

yang berkontribusi pada platform media sosial terkait merek untuk 

bertemu orang lain yang berpikiran sama, berinteraksi, dan berbicara 

dengan mereka tentang produk/merek tertentu. Pemasaran media sosial 

adalah upaya strategis untuk terus memperdalam hubungan antara 

bisnis dan audiensnya dengan terus-menerus memelihara hubungan 
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audiens, mendorong mereka untuk lulus dari prospek ke pembeli ke 

loyalis (Funk, 2013). Dari sisi perusahaan, social media marketing dapat 

mempermudah dalam menyebarkan promosi produk kepada target 

customer, menjangkau segmen pasar yang lebih luas, serta mengurangi 

biaya promosi, dan dari sisi customer juga dapat mempermudah 

customer dalam melakukan transaksi pembelian dimanapun dan 

kapanpun. Dengan interaksi ini juga bisa mendapatkan masukkan atau 

ide untuk promosi seperti apa yang cocok dan diinginkan oleh customer 

kedepannya, serta mempererat customer relationship dengan bisnis. 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 
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Bab II Kajian Pustaka 
 

2.1. Sumber Pustaka 
Untuk Tugas Akhir dalam membangun dan merancang brand identity pada 

Klaymate Craft beserta media promosi dan pemasarannya, maka topik-topik 

literatur yang hendak diteliti antara lain: Brand Image, Brand Identity, Media 

Promosi, dan Social Media Marketing yang akan disusun dalam kategori sebagai 

berikut: 

Brand Image: 
1) Marketing Management, Philip Kotler, Kevin Lane Keller, 2016. Untuk 

mempelajari tentang pengertian definisi dari brand image. 

2) Brand Image and Identity, Sasi Helin, 2014. Untuk mempelajari tentang 

bagaimana terbentuknya brand image. 

3) Impact of Brand Image on consumers’ Purchase Decision, Afrina Yasmin, 

2017. Untuk mempelajari tentang bagaimana brand image mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen dan fungsi dari brand image. 

4)  “Analisis pengaruh brand image, kualitas prouk dan harga terhadap 

keputusan pembelian produk kartu perdana Telkomsel”, Bagas Sunu 

Pratama, Azis Fathoni, Leonardo B Hashiolan, 2017. Menjelaskan bahwa 

kualitas dan harga produk akan mempengaruhi keputusan pembelian. 

Brand Identity: 

1) Designing Brand Identity, Alina Wheeler, 2018. Untuk mempelajari 

tentang proses yang harus dilakukan dalam membangun identity. 

2) Logo Design Love, David Airey, 2015. Untuk mempelajari tentang elemen 

apa saja yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah brand identity. 

3) Brand image and identity Sasi Helin, 2014. Untuk mempelajari tentang 

deifinisi dari brand idenitity. 

4) How Visual Brand Identity Shapes Consumer Response, Barbara J. 

Phillips, Edward F. McQuarrie, W. Glenn Griffin, 2014. Untuk mempelajari 

tentang fungsi dari brand identity. 

5) Brand Identity Development and the Role of Marketing Communications: 

Brand Experts’ View, Nusa Patek, Maja Konecnic Ruzzier, 2013. Untuk 
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mempelajari tentang pentingnya komunikasi dalam membangun brand 

yang kuat. 

6) Identity Development in Personal Branding Instruction Ann K. Brooks, 

Chinedu Anumudu, 2015. Membahas tentang tantangan yang dihadapi 

dalam pengembangan identitas personal branding. 

7) “Pengaruh identitas merek terhadap loyalitas merek melalui citra merek 

dan kepercayaan merek Toyota”, Tingkir, 2014. Untuk mempelajari 

tentang bagaimana brand identity mempengaruhi loyalitas. 

Media Promosi 

1) “Perancangan media promosi PT Petronika sebagai upaya pembentukan 

citra perusahaan”, Norma Amaliah, Achmad Yanu Alif Fianto, Sigit 

Prayitno Yosep, 2015. Menjelaskan pengertian dari media promosi dan 

perkembangannya. 

2) “Pengaruh promosi online dan persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian”, Achmad Jamaludin, Zainul Arifin, Kadarismasn Hidayat, 

2015. Menjelaskan tentang online shop sebagai media promosi. 

3) ATL, BTL and TTL Marketing in Education Industry, Dr. Nidhin Arora, 

2018. Untuk mempelajari tentang bentuk-bentuk media promosi. 

4) Advertising and Sales Promotion, Kaniz, 2014. Untuk mempelajari 

tentang teknik advertisement dalam media promosi dan advertising 

strategy. 

Social Media Marketing 

1) Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity 

and consumer behavior, Bruno Godey, Aikaterini Mantgiou, Daniele 

Pederzoli, Joonas Rokka, Gaetano Aiello, Raffaele Donvito, Rahul Singh, 

2016. Membahas tentang media sosial sebagai platform untuk 

menjangkau konsumen. 

2) “Pemanfaatan social media untuk meningkatkan market share UKM”, 

Aloysius Bagas Pradipta Irianto, 2015. Untuk mempelajari tentang 

manfaat menggunakan social media sebagai media marketing dan 

pemanfaatan media sosial untuk membangun brand image. 
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3) Advanced social media marketing, Tom Funk, 2013. Menjelaskan definisi 

dari pemasaran media sosial. 

4) Social media strategy for online service brands, Adam J. Mills, Kirk 

Plangger, 2015. Untuk mempelajari tentang strategi promosi melalui 

media online. 

5) The new rules of marketing & PR, David Meerman Scott, 2013. Untuk 

mempelajari tentang fungsi interaksi social media. 

6) Social Media Promotion for Small Business and Entrepreneurs, Bobby 

Owsinski, 2013. Menjelaskan tentang keunggulan dari menggunakan 

social media sebagai media marketing dibandingkan media promosi 

tradisional. 

2.2. Hasil Kajian Pustaka 

Pada sub bab ini akan dibahas hasil temuan teori-teori dari sumber 

pustaka yang telah dipelajari dan akan dikaitkan dengan topik Tugas Akhir ini. 

2.2.1 Brand Image 

Berdasarkan sumber buku-buku diperoleh kesimpulan bahwa brand 

image merupakan konsep yang diasumsikan oleh pelanggan karena alasan 

subyektif dan emosi pribadi mereka sendiri. Brand image dapat ditingkatkan dari 

segi aspek fungsional, yaitu manfaat dari suatu produk, design, packaging dan 

positioning (Keller, 2016). 

Berdasarkan sumber jurnal-jurnal diperoleh kesimpulan bahwa citra 

adalah cara masyarakat mempersepsi (memikirkan) perusahaan atau produknya 

(Kotler & Keller, 2006). Brand image adalah persepsi atau kesan konsumen 

tentang produk dan karakter organisasi, yang menyampaikan nilai emosional, 

dengan kata lain itu bukan hanya gambar mental. Image ini dibangun 

berdasarkan semua sumber dan terbentuk secara otomatis (Management study 

guide, 2013) dalam (Helin, 2014). Brand image dapat dilihat dari logo atau 

symbol yang digunakan oleh perusahaan untuk mewakili produknya. Dimana 

symbol dan logo ini bukan hanya sebagai pembeda dari para pesaing sejenis 

namun juga dapat merefleksikan mutu dan visi misi perusahaan tersebut 

(Pratama, et al., 2017). Semakin baik brand image suatu produk akan 

mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Selain itu, 
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dengan kualitas produk yang baik dan harga yang terjangkau juga akan 

mempengaruhi keputusan pembelian (Pratama, et al., 2017). Konsumen 

mengembangkan berbagai asosiasi dengan merek. Berdasarkan asosiasi ini, 

mereka membentuk citra merek. Elemen utama citra merek positif adalah logo 

unik yang mencerminkan citra organisasi, slogan yang menggambarkan bisnis 

organisasi secara singkat dan pengenal merek yang mendukung key value. 

Fungsi dari brand image adalah untuk membangun pengenalan 

pelanggan. Ketika perusahaan sudah memiliki brand image yang kuat dan positif, 

akan lebih mudah bagi customer dalam mengambil keputusan pembelian dan 

membuat produk atau layanan perusahaan berbeda di pasar. Brand image yang 

positif menyampaikan keberhasilan produk atau layanan dan memberikan hasil 

dengan peningkatan penjualan dan pendapatan (Yasmin, 2017). Media sosial di 

masa kini sangat berpengaruh dalam banyak hal, khususnya pada segmen 

market yang lebih muda. Sebagian besar situs web media sosial dan aplikasi 

memungkinkan tidak hanya pengguna individu tetapi juga kelompok dan 

organisasi untuk membuat dan memelihara profil bermerek. Ini memberikan 

kesempatan dan akses bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam interaksi 

sosial online, bukan hanya individu sebagai perwakilan dari perusahaan-

perusahaan tersebut (Mills, Plangger, 2015). 

Saat ini bisnis Klaymate Craft belum dikenal oleh masyarakat, sehingga 

memerlukan brand image yang kuat dan positif agar brand ini dapat dikenal oleh 

masyarakat untuk mencapai hasil penjualan yang optimal. Brand image yang 

ingin disampaikan adalah agar customer melihat dari segi value, yaitu produk 

yang ditawarkan bernilai dan berkualitas dengan harga yang terjangkau, style 

handmade, dan dari segi design produk, memiliki tema yang menarik dan mudah 

untuk dipelajari oleh para beginners, serta memiliki packaging yang rapi, menarik 

dan bermanfaat bagi customer. Brand image akan diaplikasikan pada produk 

packaging design, kualitas dan harga produk. 

2.2.2 Brand Identity 

Berdasarkan sumber jurnal-jurnal diperoleh kesimpulan bahwa brand 

identity adalah rangkaian unik asosiasi merek yang ingin dicipta atau 

dipertahankan oleh ahli strategi merek. Asosiasi-asosiasi ini mewakili apa yang 

merek itu nyatakan dan menyiratkan janji kepada pelanggan dari anggota 
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organisasi (Aaker 1996 hal. 68) dalam (Helin, 2014). Menurut Kotler (2005), 

brand adalah janji perusahaan untuk memberikan serangkaian fitur, manfaat, 

layanan, dan pengalaman khusus secara konsisten kepada pembeli. Menurut 

(Aaker, 1996) dalam (Helin, 2014) brand identity terdiri dari core identity dan 

extended identity. Core identity mewakili esensi brand yang abadi, mencakup 

unsur-unsur yang menjadikan merek itu unik dan berharga, seperti konsep, 

keyakinan dan nilai-nilai fundamental dan tujuan dari sebuah brand. Extended 

identity mencakup unsur-unsur yang menyediakan kelengkapan untuk 

menambahkan detail, yang membantu menggambarkan apa yang dimaksud 

suatu merek, melengkapi gambar dan membangun merek yang lebih kuat, lebih 

mudah diingat, menarik, dan dapat dihubungkan dengan kehidupan pelanggan. 

Brand identity memberikan tujuan, arah, serta makna untuk merek dan 

juga menciptakan hubungan antara company dan consumers (Fournier, 1998) 

dalam (Phillips, et al., 2014). Komunikasi pada umumnya dianggap sebagai 

aktivitas yang menghubungkan orang-orang bersama dan menciptakan 

hubungan (Duncan dan Moriarty, 1998). Namun demikian, komunikasi 

pemasaran dilihat sebagai 'suara' merek (Keller 2009) dan oleh karena itu 

dianggap sebagai alat strategis yang penting untuk membangun merek. Secara 

tradisional, brand experts berkomunikasi dengan menggunakan pendekatan 

mass communication, di mana komunikasi hanya dilakukan dari perusahaan ke 

pasar (Keller 2010; Kumar 2010). Salah satu tantangan terbesar dalam 

lingkungan baru ini adalah bagaimana mengatur beragam pilihan komunikasi 

pemasaran, karena pemasar tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya (Patek, 

et al. 2013). Pemasaran yang terfokus dan terkontrol merupakan pekerjaan yang 

memakan waktu. Promosi merek online sering kali merupakan cara paling murah 

dan paling jauh menjangkau pasar untuk merek seseorang (Belk, 2013). 

Menurut (Delgado, 1999) dalam (Tingkir, 2014) kepercayaan merek 

merupakan kemampuan merek untuk dipercaya, yang bersumber pada 

keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang 

dijanjikan dan didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa merek tersebut 

mampu mengutamakan kepentingan konsumen. Brand characteristic mempunyai 

peran yang sangat penting dalam menentukan penganalisaan dan 

pengevaluasian konsumen untuk mempercayai suatu merek. Consumer-brand 

characteristic merupakan dua kelompok yang saling mempengaruhi. Karakteristik 
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ini meliputi kemiripan antara konsep emosional konsumen dengan kepribadian 

merek, kesukaan terhadap merek, dan pengalaman terhadap brand. Ada dua 

aspek dari loyalitas merek, yaitu: perilaku (behavioral) dan sikap (attitude). 

Perilaku meliputi pembelian secara berulang dari sebuah brand, sedangkan 

sikap meliputi tingkat komitmen akan nilai unik yang diasosiasikan terhadap 

merek (Chaudhuri, 2001) dalam (Tingkir, 2014). 

Berdasarkan sumber buku-buku diperoleh kesimpulan bahwa dalam 

proses membangun brand identity, hal yang paling prioritas adalah melakukan 

penelitian untuk memahami misi & visi, nilai, target pasar, budaya perusahaan, 

keunggulan kompetitif, kekuatan dan kelemahan, strategi pemasaran, dan 

tantangan untuk masa depan. Penelitian juga disertai dengan consumer insight 

dan juga market research dengan tujuan untuk melihat apa yang dilihat orang 

lain, dan berpikir apa yang orang lain pikirkan. Lalu, tahap berikutnya adalah 

mengklarifikasi strategi yang akan digunakan. Positioning merupakan salah satu 

strategi yang penting dalam brand strategy dan dengan mempersempitkan fokus, 

suatu brand akan menjadi lebih kuat. Dengan brand positioning akan mengetahui 

produk atau jasa apa yang ditawarkan bisnis, yang berbeda dari kompetitor dan 

bermanfaat bagi customer. Hal yang membedakan suatu bisnis dengan bisnis 

yang lain, serta karakteristik dan brand value akan membangun brand 

awareness. 

Brand name merupakan salah satu asset yang penting dalam bisnis. Ini 

adalah proses yang kompleks, kreatif, dan berulang yang membutuhkan 

pengalaman dalam linguistik, pemasaran, penelitian, dan hukum trademark. 

Bahkan bagi para ahli, menemukan nama untuk perusahaan, produk, atau 

layanan hari ini yang dapat dilindungi secara hukum menghadirkan tantangan 

yang sulit. Nama harus dinilai berdasarkan penentuan posisi sasaran, kriteria 

kinerja, dan ketersediaan dalam suatu sektor. Setelah melakukan research dan 

strategi dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu designing identity. Desain 

adalah proses berulang yang berusaha mengintegrasikan makna dengan bentuk, 

melalui logotype, symbol/icon design, warna, typography, disertai dengan aplikasi 

designnya seperti stationery, signage, packaging, advertising, character, etc. 

(Wheeler, 2018). Elemen dasar brand identity pada logo berupa icon yang simple 

dan sederhana merupakan hal yang paling efektif karena logo sederhana 

membantu memenuhi sebagian besar persyaratan lain dari desain iconic. 
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Kesederhanaan membuat desain lebih mudah dikenali dan diingat. Selain 

simple, logo juga harus dibuat relevan, sesuai untuk bisnis dan consumer. (Airey, 

2015). 

Brand identity merupakan hal utama yang dibutuhkan Klaymate saat ini, 

karena masih belum memiliki brand identity yang sesuai dengan standard 

identitas merek suatu bisnis. Dengan memiliki identitas merek yang kuat dan 

memiliki brand value dan karakteristik yang membedakan produk Klaymate 

dengan produk bisnis lain dapat membangun trust relationship dengan customer 

sehingga menciptakan loyal customer. Brand identity akan diaplikasikan mulai 

dari mendesign logo yang simple dan menarik, menggunakan bentuk logo, 

logotype, warna, serta tagline yang dapat menggambarkan karakteristik 

Klaymate, hingga atribut-atribut dari brand. Dengan adanya logo identitas, brand 

dapat dikenal dan diingat oleh customer, dan dapat membedakan suatu brand 

dengan brand lainnya. Brand identity ditentukan dari brand image yang ingin 

disampaikan. 

2.2.3 Media Promosi 

Berdasarkan sumber jurnal-jurnal diperoleh kesimpulan bahwa promosi 

adalah komunikasi dari para penjual yang menginformasikan, membujuk dan 

mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi 

pendapat mereka atau memperoleh respon (Sudayat, 2012), sedangkan media 

promosi merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk promosi. Media 

promosi yang paling tua adalah dari mulut ke mulut. Saat ini, media promosi telah 

berkembang mulai dari media konvensional sampai media tidak konvensional. 

Contoh media promosi lainnya adalah brosur, leaflet, flyer, poster, billboard, iklan 

di Koran, televisi, gelas, jam dinding, kartu nama, sticker, dan lain sebagainya 

(Ardhi, 2013) dalam (Amaliah, et al., 2015). Media promosi dibagi menjadi 

beberapa kategori diantaranya adalah media cetak konvensional, iklan media 

cetak, media luar ruang, media online dan media elektronik. 

Online shopping merupakan tempat untuk menggelar (menampilkan, 

memamerkan) barang dagangan yang terhubung dengan jaringan internet 

(Ma’ruf, 2006). Persamaan istilah toko online adalah web store, e-shop, toko 

maya, online shop, e-commerce, virtual shop, toko virtual, dan lain-lain. Dengan 

berbelanja melalui online shop pelanggan dapat menjelajahi katalog produk-
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produk yang disediakan, mengumpulkan barang-barang yang akan dibeli di 

dalam keranjang virtual, dan sebelum melakukan pembelian, para pelanggan 

dapat mengecek terlebih dahulu apakah stock barang tersedia. “Online shopping 

menyediakan beberapa alternatif yang menarik yaitu pengeceran memungkinkan 

kita menjelajah, memilih, memesan dan membayar cukup dengan sekedar 

menekankan jari telunjuk ke tombol mouse komputer” (Kotler & Armstrong, 

2001). Ada 3 teknik dalam media promosi yaitu (Arora, 2018) : 

1) ATL (above the line) terdiri dari kegiatan iklan yang sebagian besar tidak 

ditargetkan dan memiliki jangkauan luas. Komunikasi ATL dilakukan 

untuk membangun merek dan menginformasikan pelanggan tentang 

produk. Contohnya, televisi, radio, print advertisements (koran, brosur 

dan majalah). 

2) BTL (below the line) terdiri dari kegiatan iklan yang sangat spesifik, 

mudah diingat, dan langsung terfokus pada kelompok konsumen yang 

ditargetkan. Sering kali dikenal sebagai strategi pemasaran langsung, 

strategi lini bawah lebih fokus pada konversi daripada membangun 

merek. Contohnya, outdoor advertising dan sponsorship. 

3) TTL (through the line) melibatkan penggunaan strategi pemasaran ATL & 

BTL. Tren konsumen baru-baru ini di pasar membutuhkan integrasi dari 

kedua strategi ATL & BTL untuk hasil yang lebih baik. 

Berdasarkan sumber buku-buku diperoleh kesimpulan bahwa ada berbagai 

macam strategi advertising menurut (Kaniz, 2014): 

1) Push strategy : untuk meyakinkan pengecer, grosir, penjual, atau dealer 

untuk membawa dan menjual produk pengiklan. Perusahaan mendorong 

produk mereka kepada mereka dengan menawarkan bujukan, seperti 

menyediakan kit iklan untuk membantu pengecer menjual produk, grosir 

untuk penjualan massal menawarkan insentif untuk membawa 

persediaan, dan mengembangkan promosi perdagangan. 

2)  Pull strategy : untuk meyakinkan target audiens bahwa mereka mencoba, 

melakukan pembelian dan membeli kembali produk tersebut. Dalam 

proses ini perusahaan menarik produk mereka secara langsung menarik 

bagi konsumen target dengan kupon, display di toko, dan undian. 
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3) Other Strategies : Print advertising, Guerrilla advertising, Broadcast 

advertising, Outdoor advertising, Public service advertising, Product 

placement advertising, Smart phone advertising, Online advertising. 

Online advertising merupakan media promosi yang populer saat ini. Dalam 

tampilan iklan iklan online di situs web, situs sosial dan mereka juga merupakan 

penggerak pendapatan utama untuk Internet. 

Sebagian besar media promosi melalui online marketing, karena sesuai 

dengan target market dan kondisi market di saat ini. Dengan menggunakan 

online marketing, bisa mempermudah proses promosi dan juga dapat 

menjangkau market yang lebih luas. Selain online marketing, juga menggunakan 

pull strategy, yaitu meyakinkan target customer untuk mencoba dan membeli 

kembali, seperti melalui kupon, mini kompetition, giveaway, atau display di suatu 

toko. 

2.2.4 Social Media Marketing 

Berdasarkan sumber jurnal-jurnal diperoleh kesimpulan bahwa e-

marketing (electronic marketing) merupakan suatu proses pemasaran yang 

menggunakan teknologi komunikasi elektronik (Chaffey, 2000), khususnya 

internet. Berkembangnya media sosial menciptakan era baru bagi perusahaan 

dan brand, mendorong mereka mencari cara-cara interaktif baru untuk 

menjangkau dan menarik pelanggan mereka (Gallaugher & Ransbotham, 2010; 

Kozinets, de Valck, Wojnicki, & Wilner, 2010) dalam (Godey, et al., 2016). Media 

sosial memberi peluang untuk menjangkau konsumen di komunitas sosial 

mereka dan membangun hubungan yang lebih pribadi dengan mereka (Kelly, 

Kerr, & Drennan, 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana 

(2012) diketahui bahwa pemanfaatan social media dapat meningkatkan citra 

sebuah merek (Irianto, 2015). Meskipun media sosial memberikan peluang dan 

manfaat baru untuk manajemen merek (Kaplan dan Haenlein, 2010), salah satu 

tantangan yang terus-menerus adalah kesulitan mengukur dampak kegiatan 

pemasaran media sosial pada langkah-langkah keberhasilan key brand ( Schultz 

& Block, 2012; Schultz & Peltier, 2013). Manfaat media sosial meliputi: jangkauan 

dan kesadaran merek, interaksi konsumen melalui transaksi, rujukan, dan 

manajemen reputasi. Manfaat media sosial yang penting bagi bisnis adalah 

pengurangan biaya dan peningkatan kemungkinan menghasilkan pendapatan, 
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untuk membagikan keahlian dan pengetahuan mereka, dan memungkinkan 

pelanggan untuk saling membantu. 

(Kim dan Ko, 2012) dalam (Godey, et al., 2016) mendeskripsikan 

marketing brand media sosial terdiri dari lima dimensi, yaitu hiburan, interaksi, 

trendiness, penyesuaian, dan word of mouth (WOM). Interaksi media sosial 

secara fundamental mengubah komunikasi antara merek dan pelanggan 

(Gallaugher & Ransbotham, 2010; Kaplan dan Haenlein, 2010). Media sosial 

dapat menawarkan bantuan konsumen serta ruang untuk diskusi dan pertukaran 

ide. Menurut (Muntinga, et al., 2011) dalam (Godey, et al., 2016), interaksi sosial 

menggambarkan pengguna yang berkontribusi pada platform media sosial terkait 

merek untuk bertemu orang lain yang berpikiran sama, berinteraksi, dan 

berbicara dengan mereka tentang produk/merek tertentu. 

Berdasarkan sumber buku-buku diperoleh kesimpulan bahwa media 

sosial menyediakan cara orang berbagi ide, konten, pemikiran, dan hubungan 

online. Media sosial berbeda dari apa yang disebut media utama di mana setiap 

orang dapat membuat, mengomentari, dan menambah konten media sosial. 

Media sosial dapat mengambil bentuk teks, audio, video, gambar, dan komunitas 

(Scott, 2013). Pemasaran media sosial adalah upaya strategis untuk terus 

memperdalam hubungan antara bisnis dan audiensnya dengan terus-menerus 

memelihara hubungan audiens, mendorong mereka untuk lulus dari prospek ke 

pembeli ke loyalis (Funk, 2013). 

Menurut (Owsinski, 2013) keunggulan media marketing social media 

sebagai dibandingkan media promosi tradisional antara lain: 

1) Cost: di luar waktu dan biaya produksi, promosi media sosial hampir 

gratis. Media tradisional memiliki penghalang tinggi untuk masuk dengan 

biaya. 

2) Intimacy: customer senang dengan interaksi pribadi dengan bisnis atau 

merek dan sekarang memungkinkan. Media tradisional disiarkan ke 

ribuan atau jutaan orang sekaligus, yang jauh lebih tidak akrab. 

3) Targeting: sebagian besar audience yang menjangkau iklan tradisional 

tidak peduli dengan pesan Anda, yang merupakan pemborosan uang. 

Media sosial hanya dapat menargetkan orang-orang yang akan 

menanggapi apa yang Anda tawarkan. 



 
 

 36 

4) Nimbleness (kegesitan): promosi media sosial memungkinkan untuk 

menanggapi setiap perubahan di pasar secara instan, sementara media 

tradisional membutuhkan infrastruktur yang lebih besar yang tidak dapat 

bergerak dengan cepat. 

5) Measurement: Media sosial memiliki berbagai alat yang dapat 

menyediakan semua jenis data yang tidak mungkin dengan media 

tradisional. 

6) Potential growth: sementara viral hit tidak dapat diprediksi, hampir semua 

promosi memiliki setidaknya peluang untuk melihat pertumbuhan 

eksponensial dalam waktu singkat. Media tradisional membutuhkan 

investasi yang signifikan untuk tumbuh, dan tidak memiliki tempat di dekat 

kemungkinan-kemungkinan yang disediakan oleh sesuatu yang telah 

menjadi viral. 

7) Participation: media sosial memungkinkan bisnis untuk pelanggan, dan 

pelanggan kepada pelanggan, interaksi berlangsung, sementara media 

tradisional tidak. 

8) Proximity: media sosial memungkinkan komunikasi dan interaksi di mana 

pun di dunia. Media tradisional terbatas pada bidang pembelian media. 

 

Pada jaman sekarang banyak orang yang memiliki smart phone dan 

menggunakan social media, banyak anak di jaman sekarang sudah melakukan 

transaksi pembelian produk melalui social media dan online shop. Oleh karena 

itu menggunakan social media sebagai media promosi karena dari sisi penjual 

dapat mempermudah untuk menyebarkan promosi produk kepada target 

customer, menjangkau segmen pasar yang lebih luas, serta mengurangi biaya 

promosi, dan dari sisi customer juga dapat mempermudah customer dalam 

melakukan transaksi pembelian dimanapun dan kapanpun. Social media 

marketing bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk. Selain itu, media 

social juga sebagai tempat berinteraksi dengan customer yang dapat menarik 

customer untuk membeli produk kembali dengan cara mengadakan giveaway, 

challenge atau kompetisi, dan membuat tutorial yang berbeda dengan tutorial 

yang didapatkan di clay kit. Dengan interaksi ini juga bisa mendapatkan 

masukkan atau ide untuk promosi seperti apa yang cocok dan diinginkan oleh 

customer kedepannya, serta mempererat customer relationship dengan bisnis.  
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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

Konsep design untuk Klaymate Craft ditentukan dari problem yang dialami 

yaitu bisnis Klaymate Craft belum memiliki identitas merek, sehingga belum 

dikenal oleh masyarakat. Bisnis Klaymate Craft memerlukan brand identity yang 

kuat agar customer bisa membedakan produk Klaymate Craft dengan produk 

bisnis lain, sehingga dapat membangun trust relationship dengan customer dan 

menciptakan loyal customer. Untuk membentuk sebuah brand identity, hal yang 

perlu dilakukan adalah menentukan target audience, menganalisis kompetitor, 

menentukan nama bisnis, mendesain logo, memilih tema warna, membuat 

tagline hingga atribut-atribut brand yang diperlukan untuk mempresentasikan 

karakteristik dari brand Klaymate Craft. Konsep design media promosi akan 

disesuaikan dengan design atau tema warna dari brand. Dalam proses 

pembuatan konsep design, sebelumnya perlu menentukan brand image yang 

ingin disampaikan kepada customer, yaitu agar customer melihat brand Klaymate 

Craft dari segi value produk yang ditawarkan berkualitas dengan harga yang 

terjangkau. Dari segi design produk, memiliki tema yang lucu, menarik dan 

mudah dipelajari oleh para beginners, serta memiliki packaging yang rapi, 

menarik dan bermanfaat bagi customer. Brand image akan diaplikasikan pada 

produk packaging design, kualitas dan harga produk. Selain itu, juga dilakukan 

perancangan media promosi produk yang sesuai dengan target audience, yaitu 

melalui media sosial. Media sosial merupakan media promosi yang efektif dalam 

waktu, biaya dan tenaga, serta dapat menjangkau target market yang lebih luas 

dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan customer. 

Dari penjelasan di atas, solusi untuk menjawab rumusan masalah tersebut 

adalah dengan merancang brand identity untuk Klaymate Craft yang sesuai bagi 

keluarga muda yang menyukai kerajinan tangan dapat dikenal sebagai brand 

clay kit yang lucu dan praktis. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Beberapa prosedur pengembangan dari solusi komunikasi visual Klaymate 

Craft, yaitu: 



 
 

 38 

1. Brand verbal dari Klaymate Craft adalah convenience (praktis, tidak perlu 

mencari bahan dan alat satu persatu), cost reduction (kualitas product 

yang baik dengan harga yang terjangkau), risk reduction (mengurangi 

resiko customer membeli bahan atau alat yang kurang tepat), dan 

customization (untuk advanced clay kit yang akan datang dapat memilih 

color scheme clay). Tidak hanya menyediakan clay kit yang dapat 

digunakan secara praktis, tetapi clay kit Klaymate memiliki tema dan 

penampilan packaging yang lucu. 

2. Brand attributes dari Klaymate Craft adalah produk clay kit yang 

berkualitas dengan high quality material, relevan, easy to work with 

karena mudah digunakan dengan packaging yang menarik dan praktis 

sebagai tempat untuk menyimpan sisa clay yang telah digunakan, dan 

cost friendly. 

3. Brandline dari Klaymate Craft adalah “Shape Your Creativity”, yang 

dihubungkan dengan keyword shape dan creativity yaitu menuangkan 

kreativitas melalui berkarya dengan membentuk clay.  

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang akan digunakan dalam perancangan ini terdiri dari 

beberapa bagian, antara lain; desain logo, tipografi, palet warna, desain 

packaging, gaya ilustrasi, dan layout. 

Logo yang simple dan iconic sehingga mudah diingat. Menurut Airey (2015), 

dasar brand identity pada logo berupa icon yang simple dan sederhana 

merupakan hal yang paling efektif karena logo sederhana membantu memenuhi 

sebagian besar persyaratan lain dari desain iconic. Kesederhanaan membuat 

desain lebih mudah dikenali dan diingat. Selain simple, logo juga harus dibuat 

relevan, sesuai untuk bisnis dan consumer (Wheeler, 2018). Tipografi untuk logo 

terinspirasi dari logo kompetitor yang menggunakan kombinasi style tipografi 

handwritten/script dengan sans serif memberikan kesan natural, fleksibel serta 

modern. 

Menurut Gelman (2014), anak-anak lebih menyukai hal-hal yang berwarna, 

khususnya warna yang cerah dan color palette yang terbatas, sehingga tidak 

membingungkan mereka karena terlalu banyaknya warna jika ada keluarga 

warna yang sama bersaing. Palet warna yang digunakan adalah warna-warna 
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yang bright, pastel dan colorful. Color scheme ini disesuaikan dengan ciri khas 

dan karakteristik dari produk Klaymate Craft yang memiliki warna clay yang soft 

dan cerah, serta cocok untuk anak-anak muda. 

Menurut Brunazzi (2014), packaging yang fitur fungsional dan desain grafis 

merupakan aspek penting dari packaging. Fitur utama dari pengemasan modern 

antara lain; bahan, bentuk, ukuran, sistem pembukaan, penutup, komposisi 

kualitatif dan kuantitatif. Design packaging Klaymate Craft terinspirasi dari design 

packaging kompetitor, yaitu berupa box dan sleeve, yang didesain menggunakan 

style desain yang lucu dan palet warna yang telah ditentukan. Packaging 

berfungsi untuk melindungi isi konten agar produk tidak rusak. Selain untuk 

menampilkan logo dan isi konten, packaging juga berfungsi untuk seal/menyegel 

produk, sebagai pembeda antara suatu brand dengan brand lain di kategori yang 

sama.  

Menurut Male (2017), gaya ilustrasi merupakan salah satu bahasa visual 

yang dapat mengidentifikasi ciri khas atau icon dari suatu personal. Elemen 

desain yang digunakan yaitu simple shapes dengan warna solid sebagai dasar 

dan iconic characters yang menjadi maskot-maskot dari tema pada clay kit. Style 

ilustrasi iconic yang simple, clean dan colorful menyesuaikan tema dari clay kit. 

Layout menggunakan out of the grid design untuk media instagram, rule of third 

dan center. Gaya fotografi untuk media sosial yang digunakan adalah gaya 

fotografi yang highkey yaitu yang mempunyai ciri-ciri bright/cerah sehingga 

product dapat terlihat dengan jelas, bersih dan menarik. Gaya fotografi 

menyesuaikan gaya ilustrasi dan menggunakan palet warna yang telah 

ditentukan. 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Media promosi yang digunakan Klaymate Craft untuk menjangkau target 

market adalah melalui media promosi online yaitu instagram dan online shop, 

serta workshop dan point-of-purchase display sebagai media offline. Berikut 

adalah fungsi atau manfaat dari setiap media promosi yang disesuaikan dengan 

channel phase sebagai tahapan komunikasi dengan customer. 

1. Social media (instagtam) – sebagai media above the line (ATL) yang 

bertujuan untuk menginformasikan potensial customer tentang produk 

agar dapat membangun brand awareness dan berinteraksi dengan 
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customer sehingga membangun customer relationship yang kuat 

(Godey, et al., 2016). Manfaat menggunakan media sosial sebagai 

platform media promosi adalah media sosial merupakan media promosi 

yang efektif dalam waktu, biaya dan tenaga, dapat menjangkau target 

market yang lebih luas dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan 

customer sehingga merupakan media promosi yang optimal bagi bisnis. 

Media instagram digunakan sebagai tahapan untuk membangun 

awareness, mengevaluasikan value proposition product, memfasilitasi 

transaksi dan after sales service.  

2. Online shop – sebagai media promosi above the line (ATL), berfungsi 

sebagai sarana bertransaksi agar mempermudah proses transaksi 

pembelian oleh customer yang dapat diakses kapan pun dan dimana 

pun, serta customer dapat melihat katalog, ketersediaan dan harga 

produk (Kotler, P., & Keller, K. L., 2016). Media online shop digunakan 

sebagai tahapan memfasilitasi terjadinya transaksi. 

3. Workshop, x banner, dan gift voucher – sebagai media below the line 

(BTL). Workshop merupakan salah satu pull marketing strategy, yaitu 

untuk meyakinkan target customer bahwa mereka mencoba, melakukan 

pembelian dan membeli kembali produk tersebut. Dalam proses ini 

perusahaan menarik produk mereka secara langsung menarik bagi 

konsumen target dengan kupon, display di toko, atau undian (Kaniz, 

2014). Dengan mengadakan clay workshop, customer dapat 

berpartisipasi secara langsung untuk berkreasi, memperoleh ilmu, 

menambah skill dan mendapatkan pengalaman dengan Klaymate Craft. 

Workshop memberikan kesempatan untuk membangun brand image 

yang kuat terhadap brand serta berinteraksi dengan customer secara 

langsung untuk membangun customer relationship yang kuat. Dan 

dengan mengikuti workshop tersebut, Klaymate Craft memberikan gift 

voucher kepada peserta workshop untuk menarik customer untuk 

melakukan pembelian kembali produk clay kit dengan promo yang 

ditawarkan. Media workshop digunakan sebagai tahapan mengevaluasi 

value proposition, dan gift voucher berfungsi sebagai after sales service. 

4. Point-of-purchase (PoP) display – sebagai media promosi below the line 

(BTL). Point-of-purchase display merupakan strategi promosi dengan 
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cara memajang produk untuk mengundang customer untuk mencari tahu 

tentang suatu produk dan memicu impulsive purchasing customer agar 

memberikan motivasi dan rasa ingin mencoba produk tersebut (Wang, et 

al., 2015). Media PoP display digunakan sebagai tahapan untuk 

membangun brand awareness dan memfasilitasi terjadinya transaksi. 

3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Instagram 

(Teaser) 

Maret 2019; 

minggu ke-1 

Feeds (Perkenalan 

produk, foto dan 

ilustrasi sebagai 

“teaser”) 

Membangun 

Awareness 

 

2 Instagram 

(Product 

Specification) 

Maret 2019; 

minggu ke-2 & 3 

Feeds (Detail foto 

produk disertai 

dengan deskripsi 

konten dan harga, 

memberikan tips 

cara menggunakan 

produk) 

Menyampaikan 

Value 

Proposition 

Product 

3 Online Shop 

& Instagram 

(Open PO) 

Maret 2019; 

minggu ke-2 & 3 

Feeds dan story 

(Open PO, 

memberikan link 

online shop di 

instagram agar 

customer 

mendapatkan option 

bertransaksi melalui 

online shop) 

Memfasilitasi 

Platform untuk 

Bertransaksi 

4 Instagram 

(Giveaway) 

Maret 2019; 

minggu ke 4 

Feeds dan story 

(Giveaway berupa 

product clay kit, 

Memfasilitasi 

After Sales 

Service dan 
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dengan cara like, 

repost, komen dan 

tag  teman pada 

post Klaymate) 

Membangun 

Awareness 

5 Instagram 

(Workshop 

teaser) 

April 2019; minggu 

ke-1 

Feeds dan story 

(Teaser foto material 

untuk workshop 

yang akan diadakan) 

Membangun 

Awareness 

6 Instagram 

(Video 

Tutorial) 

April 2019; minggu 

ke 2 

Feeds (Cara 

pemakaian clay kit 

berupa video 

tutorial) 

Menyampaikan 

Value 

Proposition 

Product 

7 Gift Voucher April 2019; minggu 

ke-4 

Gift voucher akan 

diberikan khusus 

kepada peserta yang 

mengikuti workshop. 

Sarana 

Pendukung 

Pasca 

Transaksi 

8 Point-of-

Purchase 

(PoP) display 

April 2019; minggu 

ke-4 

Point-of-purchase 

display (display 

produk di tempat 

clay workshop 

diadakan atau 

menitip di sebuah 

toko) 

Membangun 

Brand 

Awareness 

dan 

Memfasilitasi 

Transaksi 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 
 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain   

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram 

Ads 

Biaya Tayang 10 10.000 100.000 

2 Instagram Biaya shoot video 1 500.000 500.000 
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3 Voucher Biaya cetak 20 1000 20.000 

4 X Banner Biaya cetak 1 120.000 120.000 

5 Kartu nama Biaya cetak 100 500 50.000 

6 Workshop Biaya material 12 75.000 900.000 

7 Sticker Biaya cetak & cut 100 150 15.000 

7 PoP display Biaya cetak 1 350.000 350.000 

8 Offline 

store 

Biaya sewa tempat 1 1.000.000 1.000.000 

Total 3.055.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Tahap uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan 

untuk melakukan validasi terhadap produk beserta media promosinya sebagai 

dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi dan daya tarik dari produk 

yang dihasilkan. Tahap uji coba produk berupa prototype akan diujikan kepada 

beberapa expert user dan extreme user. 

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

Desain uji coba Klaymate Craft untuk packaging: 
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Gambar 3.1 Packaging design 
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Desain uji coba Klaymate Craft untuk tutorial: 
 

   
Gambar 3.2 Tutorial design 
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Desain uji coba Klaymate Craft untuk media promosi online Instagram: 

 
Gambar 3.3 Instagram feeds teaser product 

 

 
Gambar 3.4 Instagram feeds workshop announcement 
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Gambar 3.5 Instagram feeds giveaway 

 

 
Gambar 3.6 Instagram feeds product content 

 

 
Gambar 3.7 Instagram feeds clay tips 

 

 
Gambar 3.8 Instagram feeds open pre-order 
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Gambar 3.9 Instagram highlight giveaway & open pre-order 

 
Gambar 3.10 Instagram highlight workshop announcement 

 



 
 

 49 

Desain uji coba Klaymate Craft untuk media promosi offline: 
 

 
Gambar 3.11 Gift voucher 

 

Gambar 3.12 PoP display 
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Gambar 3.13 X banner 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Subjek coba terdiri dari expert user dan extreme user. Expert user dipilih 

berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah terbukti secara nyata 

melalui pendidikan, keahlian, dan bidang pekerjaannya saat ini, sementara 

extreme user dipilih berdasarkan usia dan gaya hidupnya. Berikut data subjek 

coba yang dipilih untuk melakukan validasi terhadap produk, brand, dan media 

promosinya, antara lain: 

1. Agatha Edria (expert user) – founder of SweetHeart Handmade 

2. Cindy Wijaya (expert user) – founder of Ruby Design.co 

3. Grace Octaviani (expert user) – desainer grafis Elevate Branding. 

4. Stefanny Limandjaja (extreme user) – mahasiswi Universitas Kristen 

Petra 

5. Ruth Winarto (extreme user) – profesional muda, founder of Dua Jadi 

6. Natalia Christina (extreme user) – guru les bahasa Inggris dan Crafting 

3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari data kualitatif dan kuantitatif berupa wawancara, observasi, 

dan angket/kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber literatur 

buku dan jurnal. Data yang dikumpulkan berdasarkan akan kebutuhan untuk 

mengetahui tingkat efektivitas, daya tarik, maupun kekurangan dari prototype 

dan media promosi dari brand Klaymate Craft. 

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

NO 
TEKNIK 

PENGUMPU
LAN DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN 

1. Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user: 

Agatha Edria 

Review mengenai media promosi 

offline yaitu workshop, x banner, 

voucher, dan PoP display, bagaimana 

strategi untuk menjalankan sebuah 

workshop yang baik 

2. Wawancara Expert user: Review style desain, pemilihan font, 
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(Kualitatif) Cindy Wijaya warna, desain packaging dan tutorial 

3. Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user: 

Grace Octaviani 

Review strategi branding dan media 

promosi Klaymate Craft melalui media 

online Instagram, bagaimana strategi 

branding yang baik 

4. Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user: 

Stefanny 

Limandjaja 

Persepsi terhadap prototype, 

pemilihan style desain, pemilihan font, 

warna, desain packaging dan tutorial 

5. Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user: 

Ruth Winarto 

Persepsi terhadap prototype, 

pemilihan media promosi offline 

melalui workshop, x banner, voucher, 

dan PoP display, preferensi media 

promosi 

6. Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user: 

Natalia 

Christina 

Persepsi terhadap prototype, 

pemilihan media promosi online 

melalui media sosial Instagram, 

preferensi media promosi 

7. Kuesioner 

(Kuantitatif) 

Responden: 

FGD 

Persepsi terhadap brand Klaymate 

Craft beserta media promosinya, 

pemahaman responden terhadap 

pesan, persepsi terhadap prototype. 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 
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Bab IV Hasil Pengembangan 

 

4.1. Penyajian Data Uji Coba (Hasil Penggalian data kualitatif) 

Hasil Penggalian Data Kualitatif (Expert User, Extreme User & FGD) 

Data Hasil Wawancara Prototype (Packaging) 

Expert User Jawaban 

Cindy Wijaya Design packaging sudah terlihat menarik, pemilihan 

font bagus dan tidak kaku, ilustrasi sudah cukup detail, 

warna background di bagian “warning” digelapkan 

menjadi merah tua. Beberapa konten produk bisa diberi 

stiker label keterangan agar bisa mengerti apa fungsi 

dari barang tersebut. 

Agatha Edriana Packaging sudah bagus, warna yang digunakan 

menarik, untuk produk clay usahakan berikan pas, 

lebihnya jangan terlalu banyak agar pembagian 

porsinya lebih mudah. Berikan label keterangan untuk 

deco sauce. 

Grace Octaviani Ide dan design produk bagus dan unik, apalagi di 

jaman sekarang banyak anak yang membutuhkan 

kegiatan atau aktivitas yang dapat mengembangkan 

kreativitas mereka, supaya tidak main dengan gadget 

terus-terusan. Design logo lucu dan memberikan kesan 

craft atau handmade, font yang digunakan sudah 

sesuai dan tidak kaku, pemilihan warna coklat cocok 

karena warna coklat bisa melambangkan sesuatu yang 

berhubungan dengan kerajinan tangan atau handmade 

dan terkesan authentic. Design packaging sudah 

sangat colorful dan festive sehingga menarik terutama 

untuk anak-anak, ilustrasi bagus, jika sudah ada 

banyak tema bisa dicantumkan daftar tema” lain 

beserta levelnya di packaging agar menarik customer 

untuk mengoleksi tema lainnya, dan berikan label untuk 
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deco sauce. 

Extreme User  

Ruth Winarto Warna dan design packaging sudah cukup menarik, 

warna background pada bagian “warning” kurang gelap 

sedikit. 

Natalia Christina Warna packaging sudah bagus, lucu, yang membuat 

menarik adalah karakternya. “Age 4+” diubah menjadi 

“Age 6+” karena di usia tersebut motorik anak sudah 

terlatih, gambar cherry pada ilustrasi es krim 

dihilangkan agar lebih sesuai dengan isi clay kit. 

Stefanny 

Limandjaja 

Design packaging lucu dan colorful, cukup menarik 

untuk membuat orang kepingin beli. 

Tabel 4.1 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Packaging) 
 
Data Hasil Wawancara Pemahaman terhadap Design Tutorial 

Expert User Jawaban 

Cindy Wijaya Design tutorial sudah bagus karena tidak terlalu banyak 

tulisan dan cukup dengan menggunakan 

visual/gambar, karena biasanya orang terutama anak 

kecil cenderung lebih senang melihat gambar. Gambar 

yang digunakan sudah cukup jelas sehingga tidak perlu 

menggunakan tulisan penjelasan yang panjang. Step 

antara no. 7 & 8 diganti dengan tanda “+” agar tidak 

terjadi kesalahpahaman pada step tersebut. 

Agatha Edriana Gambar pada tutorial sudah cukup jelas, perlu 

ditambahkan cara memasang eye pin pada clay untuk 

bisa menjadi aksesoris. 

Grace Octaviani Bentuk background judul diserasikan dengan 

packaging, cantumkan tagline, menyederhanakan 

nomor step agar tidak terlihat banyak step yang harus 

dilakukan dan berikan penjelasan singkat untuk setiap 

step. Perlu ditambah tutorial cara menggunakan alat 

dan deco sauce. Font yang digunakan sudah sesuai 

dan tidak kaku. Gambar sudah cukup jelas untuk 
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dimengerti. 

Extreme User  

Ruth Winarto Tutorial cukup dengan menggunakan gambar saja, 

mudah untuk dimengerti. 

Natalia Christina Tutorial sudah cukup jelas dan mudah dipahami, step 

no. 7 & 8 diberi tanda “+”. Tutorial tidak perlu banyak 

tulisan karena anak kecil cenderung lebih melihat 

visual atau gambarnya sedangkan yang butuh instruksi 

tulisan adalah orang tua. 

Stefanny 

Limandjaja 

Tutorial bisa dimengerti, informasi pada bagian tips 

sudah cukup lengkap dan jelas, step antara no. 7 & 8 

diberi tanda “+”. 

Tabel 4.2 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Tutorial) 

 
Data Hasil Wawancara Media Promosi Online (Instagram & Shopee) 

Expert User Jawaban 

Cindy Wijaya Untuk feed dan story instagram workshop, ukuran foto 

clay beruang diperbesar, tulisan “info” diganti “Contact 

Person/CP”, tulisan “limited seats” diperkecil, dan 

tulisan “price inclusive” diperbesar. Feed konten produk 

bisa gunakan fitur swipe, tambah foto clay tools dan 

berikan keterangan fungsi masing” tools. 

Agatha Edriana Feed dan story sudah cukup menarik dan colorful. 

Ketika workshop nanti bisa memberikan handout 

(modul catatan) yang berisi keterangan material dan 

apa yang akan dipelajari sebagai catatan untuk 

peserta. 

Grace Octaviani Usahakan di setiap post cantumkan logo dan tagline 

agar karya tidak dicuri pihak lain. Post “how to enter” 

(giveaway) perlu dicantumkan informasi singkat yang 

esensial, dan untuk post workshop, gambarnya perlu 

diperbesar atau bisa menggunakan foto sebagai 

background. 
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Extreme User  

Ruth Winarto Pemilihan media sosial sebagai media promosi sudah 

sesuai dengan tren dimasa kini, sudah ada banyak 

orang memiliki dan menggunakan media sosial, 

terutama instagram dan facebook. Usahakan upload 

setiap hari, dan ada 1 video setiap minggu video tema 

tutorial bisa sama tapi menggunakan warna yang 

berbeda. Ketika berbelanja melalui online lebih memilih 

membeli barang lewat online shop daripada media 

sosial karena bisa melihat review dari customer lain. 

Natalia Christina Feed instagram sudah menarik karena colorful dan 

fotonya sudah bagus. 

Stefanny 

Limandjaja 

Design media promosi instagram secara keseluruhan 

sudah bagus, colorful dan menarik. Instagram lebih 

praktis untuk melihat foto” produk, namun lebih suka 

membeli lewat online shop. 

Tabel 4.3 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Media Promosi Online) 

 
Data Hasil Wawancara Media Promosi Offline (Workshop, X Banner, 
Voucher & PoP Display) 

Expert User Jawaban 

Cindy Wijaya Layout x banner workshop sudah bagus, keterangan 

terms & condition pada voucher diperkecil sedikit. PoP 

display diperkecil agar sesuai untuk diletakkan di meja. 

Agatha Edriana Design x banner sudah bagus dan colorful, design 

voucher lucu karena ada karakter beruangnya ngintip. 

Grace Octaviani Untuk voucher, cantumkan tagline, tulisan “Klaymate 

Craft” dihilangkan agar tidak terjadi pengulangan kata 

(sudah ada logo). Untuk layout x banner, tulisan 

keterangan waktu & tempat diperbesar, keterangan 

price include bisa berupa gambar icon agar kesannya 

tidak terlalu banyak tulisan. Ukuran gambar diperbesar. 

Extreme User  
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Ruth Winarto Informasi pada x banner dan voucher workshop sudah 

cukup lengkap dan jelas, ketika melihat design promosi 

workshop Klaymate Craft tertarik untuk ikut. Ketika 

melihat PoP display Klaymate Craft cukup tertarik 

untuk mencari tahu tentang produknya. 

Natalia Christina Design x banner sudah cukup menarik, PoP display 

bisa ditambah gambar beruang mengintip atau di 

bagian sampingnya diberikan pattern mesis seperti di 

packaging produk. Sudah cukup menarik perhatian dari 

warna-warna yang digunakan. 

Stefanny 

Limandjaja 

Informasi pada x banner workshop sudah cukup jelas, 

design voucher workshop lucu (foto beruangnya), 

design media promosinya sangat menarik dan 

membuat ingin ikut workshop Klaymate Craft. PoP 

display menarik (dari segi warna) dan jadi ingin beli 

produknya. 

Tabel 4.4 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Media Promosi Offline) 

 
Data Hasil FGD 

Peserta - Lia Chandraini (18 tahun) 

- Peter Halim Widjaya (18 tahun) 

- Yolanda Ira Puspita (18 tahun) 

- Gladys Rebecca (19 tahun) 

- Winston Fajarai (20 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 26 Maret 2019 

Pukul 18:00 - 18:30 

Universitas Ciputra R.505 (UKM 

KANVAS) 

Topik Prototype Klaymate Craft 

Hasil Diskusi - Ketika melihat sekilas penampilan 

packaging produk Klaymate Craft 

terlihat seperti produk ice cream 

atau makanan, namun setelah 



 
 

 58 

diperhatikan lagi ada tulisan “clay 

kit” yang menonjol baru mengerti ini 

adalah produk clay kit. Design logo 

seperti biskuit/kue. 

- Secara visual, tutorial sudah cukup 

menarik dan mudah dimengerti, 

hanya di step no. 7 & 8 perlu diberi 

tanda “+” untuk memperjelas step. 

- Perlu diberikan label keterangan 

nama barang untuk beberapa 

konten barang di dalam clay kit 

untuk mengetahui fungsinya. 

Tabel 4.5 Data Hasil FGD (Packaging & Tutorial) 

 

Data Hasil FGD 

Peserta - Lia Chandraini (18 tahun) 

- Peter Halim Widjaya (18 tahun) 

- Yolanda Ira Puspita (18 tahun) 

- Gladys Rebecca (19 tahun) 

- Winston Fajarai (20 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 26 Maret 2019 

Pukul 18:00 - 18:30 

Universitas Ciputra R.505 (UKM 

KANVAS) 

Topik Media promosi Klaymate Craft 

Hasil Diskusi - Design feed instagram dan story 

bagus, colorful, dan menarik 

perhatian. 

- Design x banner menarik dan 

membuat jadi tertarik untuk ikut atau 

mencari tahu tentang workshop. 

- Design voucher lucu karena ada 

gambar beruangnya. 
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- Semua responden lebih suka 

berbelanja melalui online shop 

karena lebih pasti, lebih aman dan 

bisa melihat review terlebih dahulu. 

Tabel 4.6 Data Hasil FGD (Media Promosi) 

 

Data Hasil FGD 

Peserta - Elvina Novelia (21 tahun) 

- Meli (21 tahun) 

- Claudia Terry (21 tahun) 

- Yan Evert (22 tahun) 

- Fanny Marcia (22 tahun) 

- Josevina Gaby (22 tahun) 

- Cindy Wijaya (24 tahun) 

- Anggraini Okctaviana (32 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 27 Maret 2019 

Pukul 15:30 - 16:30 

Roppan Supermal Pakuwon Indah 

Topik Prototype Klaymate Craft 

Hasil Diskusi - Ketika melihat sekilas penampilan 

packaging produk Klaymate Craft 

terlihat seperti produk makanan. 

Design packaging lucu, festive dan 

colorful, logo seperti logo bakery. 

- Secara visual, tutorial sudah 

menarik dan mudah dimengerti, 

hanya di step no. 7 & 8 perlu diberi 

tanda “+”. 

- Perlu diberikan label keterangan 

nama barang untuk beberapa 

konten barang di dalam clay kit 

untuk mengetahui fungsinya. 

Tabel 4.7 Data Hasil FGD (Packaging & Tutorial) 
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Data Hasil FGD 

Peserta - Elvina Novelia (21 tahun) 

- Meli (21 tahun) 

- Claudia Terry (21 tahun) 

- Yan Evert (22 tahun) 

- Fanny Marcia (22 tahun) 

- Josevina Gaby (22 tahun) 

- Cindy Wijaya (24 tahun) 

- Anggraini Okctaviana (32 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 27 Maret 2019 

Pukul 15:30 - 16:30 

Roppan Supermal Pakuwon Indah 

Topik Media promosi Klaymate Craft 

Hasil Diskusi - Design feed instagram dan story 

lucu dan colorful. Design PoP 

display sangat menarik karena 

warnanya colorful. 

- Design x banner menarik dan 

membuat jadi tertarik untuk ikut atau 

mencari tahu tentang workshop. 

- Sebagian besar suka belanja 

melalui online shop karena lebih 

pasti, lebih aman dan bisa melihat 

review terlebih dahulu. Namun untuk 

melihat foto produk lebih suka 

menggunakan media sosial 

instagram karena lebih praktis dan 

lebih sering diakses. 

- Media promosi workshop, gambar 

beruangnya dibikin lebih besar 

supaya lebih eye catching. 

Tabel 4.8 Data Hasil FGD (Media Promosi) 
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4.2. Analisis Data (kesimpulan hasil analisa penggalian data) 

Setelah melakukan proses uji coba prototype dan media promosi brand 

Klaymate Craft melalui wawancara terhadap expert user dan extreme user serta 

Focus Group Discussion didapatkan kesimpulan pada tiap topik yang dianalisa. 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user, extreme user, dan 

FGD terhadap prototype produk Klaymate Craft yaitu produk clay kit Klaymate 

Craft merupakan salah satu produk yang unik karena saat ini jarang ditemukan 

produk serupa. Dengan adanya brand identity, produk Klaymate Craft akan 

memiliki nilai yang lebih tinggi dan dapat dikenali masyarakat. Design logo dapat 

mempresentasikan brand Klaymate Craft yang menyediakan produk clay kit dan 

berspesialis pada tema food & pastry, logo wajib diterapkan pada semua media 

promosi, baik online maupun offline. Design packaging menarik karena gambar 

dan warna-warnanya yang festive sehingga menarik perhatian. Pemilihan font 

sudah sesuai dan tidak kaku. Design ilustrasi lucu dan sudah cukup detail. Perlu 

ditambah design label atau stiker untuk beberapa material di dalam clay kit. 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user, extreme user, dan 

FGD terhadap pemahaman dan design tutorial Klaymate Craft yaitu design 

tutorial sudah cukup jelas dan mudah dimengerti, karena lebih banyak 

menggunakan gambar atau visual yang jelas. Step no. 7 dan 8 pada tutorial perlu 

diberi tanda “+” untuk memperjelas apa yang dimaksud pada tahap tersebut 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user, extreme user, dan 

FGD terhadap media promosi online (instagram dan online shop) Klaymate Craft 

yaitu pemilihan media promosi online sebagai salah satu media promosi brand 

sudah sesuai dengan tren dimasa kini, karena jaman sekarang sudah banyak 

orang memiliki dan menggunakan media sosial, terutama instagram dan 

facebook. Design untuk post feed dan story instagram cukup menarik perhatian 

karena warna-warna yang digunakan menarik. Pemilihan media untuk 

bertransaksi yaitu menggunakan online shop sudah sesuai karena sebagian 

besar banyak konsumen yang lebih menyukai dan memilih untuk belanja lewat 

online shop karena merasa lebih aman dan lebih praktis. 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user, extreme user, dan 

FGD terhadap media promosi offline (workshop, x banner, voucher, dan PoP 

display) Klaymate Craft yaitu dengan melihat design media promosi x banner dan 
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disertai dengan media promosi post instagram, para responden cukup tertarik 

untuk mencari tahu lebih jauh tentang workshop hingga tertarik untuk mengikuti 

workshop Klaymate Craft. Hal yang paling menonjol pada design media promosi 

offline adalah pemilihan warna yang colorful dan playful. Design layout x banner 

cukup menarik perhatian dan informasi yang dicantumkan sudah cukup jelas, 

hanya gambar utama pada design perlu diperbesar sehingga dapat menjadi point 

of interest dari design, dan dengan adanya gift voucher, akan lebih mendorong 

customer untuk ikut workshop Klaymate Craft. Dengan mengadakan workshop, 

brand awareness akan meningkat dan dapat membangun relasi dengan 

customer sehingga dapat meningkatkan nilai brand. Dengan melihat PoP display, 

customer akan lebih tertarik untuk mencari tahu tentang produk dan 

meningkatkan probabilitas untuk membeli produk tersebut. Ukuran PoP display 

perlu disesuaikan lagi sehingga tidak kebesaran ketika diletakkan di meja. 

Design PoP display  menarik dari segi warnanya yang colorful. 

 

4.3. Revisi Produk (Final Design) 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

expert user, extreme user dan FGD didapatkan kesimpulan yang menjadi dasar 

keputusan untuk dilakukan/tidak dilakukannya revisi untuk mempertahankan dan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi desain yang telah dibuat. 

Logo yang simple dan iconic merupakan hal yang paling efektif dalam brand 

identity, membuat desain lebih mudah dikenali dan diingat. Design logo Klaymate 

Craft menggunakan border motif scallop (seperti bentuk pinggiran kerang), yang 

melambangkan crafting, namun juga terlihat seperti sebuah biskuit, yang 

mempresentasikan bahwa brand Klaymate Craft menyediakan produk clay 

crafting yang berspesialis di tema food & pastry. Logo Klaymate Craft 

menggunakan kombinasi style tipografi script yang memberikan kesan natural, 

fleksibel, serta dikomplementarikan dengan typeface sans serif yang memberikan 

kesan modern. Warna yang digunakan pada logo adalah warna cokelat, 

memberikan kesan natural, organik, earthy, sesuatu yang handmade yang 

mempresentasikan brand Klaymate Craft yang menyediakan produk clay kit dan 

berspesialis pada tema food & pastry. Logo berwarna cokelat digunakan ketika 

menggunakan warna background putih atau warna terang, sedangkan jika 
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menggunakan warna background yang gelap, logo yang digunakan adalah logo 

Klaymate Craft berwarna putih. Logo wajib diterapkan pada semua media 

promosi, baik online maupun offline. 

Design packaging Klaymate Craft menarik dari segi warnanya yang terkesan 

colorful dan cute. Bagian border pada bagian depan packaging perlu direvisi 

karena terkesan sedikit kaku atau kurang fleksibel, dan tidak terlihat menyatu 

dengan elemen-elemen lain. Font yang digunakan sudah tepat, terkesan playful 

namun tetap terlihat rapi. Salah satu komponen material di dalam clay kit nya ada 

deco sauce (untuk menghias clay), kemasannya perlu diberikan label stiker 

keterangan untuk mengetahui apa fungsi material tersebut. Untuk design tutorial, 

perlu disederhanakan jumlah nomor tahap agar tidak terkesan banyak tahap 

yang harus dilakukan dan perlu memberikan keterangan singkat pada setiap 

tahapnya. Ada satu bagian tahap pada tutorial yang perlu diberikan tanda “+” , 

yaitu di antara gambar tahap no. 7 dan 8 agar tidak terjadi kesalahpahaman 

pada tahap tersebut. Gambar yang digunakan pada tutorial sudah cukup jelas 

dan mudah dimengerti hanya dengan melihat gambar saja.  

Pemilihan media promosi online sudah sesuai karena pada jaman sekarang 

sudah banyak orang yang menggunakan media online untuk berbelanja dan 

memiliki media sosial. Design untuk media promosi online Instagram sudah 

cukup menarik karena warna yang digunakan terkesan colorful, serta kombinasi 

warna yang digunakan sangat cocok dan terlihat serasi. Gambar pada design 

feed untuk workshop perlu diperbesar agar lebih menarik perhatian, dan di setiap 

post perlu dicantumkan logo atau tagline brand agar foto atau gambar tersebut 

tidak dicuri oleh pihak lain. Perlu ditambahkan post instagram untuk alat (tools) 

yang ada pada clay kit, serta memberikan keterangan yang menjelaskan fungsi 

dari setiap alat. 

Pada media promosi offline PoP display, ukurannya perlu diperkecil agar 

lebih sesuai untuk diletakkan di atas meja. Warna yang digunakan sudah 

menarik dan colorful, bentuknya cukup terlihat fleksibel. Pada design x banner 

terdapat gambar karakter es krim beruang, gambar tersebut perlu diperbesar 

agar lebih menarik audience. Dan pada design gift voucher perlu dicantumkan 

tagline dari brand Klaymate Craft, yaitu “Shape Your Creativity!”. 
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Design revisi Klaymate Craft untuk packaging: 

      
 

Gambar 4.1 Revisi packaging design dan stiker deco sauce 
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Design revisi Klaymate Craft untuk tutorial: 

   
Gambar 4.2 Revisi tutorial design 
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Design revisi Klaymate Craft untuk promosi online Instagram: 

 

 
Gambar 4.3 Revisi Instagram feeds introduction 

 

 
Gambar 4.4 Revisi Instagram feeds user benefits 

 

 
Gambar 4.5 Revisi Instagram feeds product content (what’s inside) 
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Gambar 4.6 Revisi Instagram feeds illustration, tutorial video, dan open order 

 

 
Gambar 4.7 Revisi Instagram feeds workshop announcement 

 

 
Gambar 4.8 Revisi Instagram feeds clay kit content 
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Gambar 4.9 Revisi Instagram feeds finished product 

 

 
Gambar 4.10 Revisi Instagram feeds giveaway 

 

 
Gambar 4.11 Revisi Instagram feeds clay tips dan clay tools 
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Gambar 4.12 Revisi Instagram highlight workshop annoincement 

 

 

Design revisi Klaymate Craft untuk promosi offline: 

 

 
Gambar 4.13 Revisi gift voucher design 
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Gambar 4.12 Revisi PoP display 

 

 
Gambar 4.12 Revisi x banner 
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Bab V Penutup 
 

Pada bab ini mengandung beberapa poin penting, antara lain kajian 

terhadap produk yang telah direvisi dan saran pemanfaatan, diseminasi, serta 

pengembangan produk lebih lanjut.  

5. 1. Kajian Produk yang Telah Direvisi (hasil eksekusi desain)   

Design final logo Klaymate Craft : 

 
 

Gambar 5.1 Logo Klaymate Craft 
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Gambar 5.2 Typeface logo (Klay) 
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Gambar 5.3 Typeface logo (Mate) 
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Gambar 5.4 Typeface logo (Craft) 
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Gambar 5.5 Grid system 
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Gambar 5.6 Minimum clear space 
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Gambar 5.7 Minimum size 
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Gambar 5.8 Logo color 
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Gambar 5.9 Color usage 
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Gambar 5.10 Unacceptable usage 
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Design final Klaymate Craft untuk stationery (office tool): 

 

 
Gambar 5.11 Business Card  
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Gambar 5.12 Letterhead  
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Gambar 5.13 Envelope & stickers 
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Design final Klaymate Craft untuk prototype product: 

 

 
Gambar 5.14 Packaging design 
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Gambar 5.15 Tutorial 
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Gambar 5.16 Illustration 
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Design revisi Klaymate Craft untuk promosi online Instagram: 

 

 
Gambar 5.17 Instagram feeds introduction 

 

 
Gambar 5.18 Instagram feeds user benefits 

 

 
Gambar 5.19 Instagram feeds product content (what’s inside) 
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Gambar 5.20 Instagram feeds illustration, tutorial video, dan open order 

 

 
Gambar 5.21 Instagram feeds workshop announcement 

 

 
Gambar 5.22 Instagram feeds clay kit content 
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Gambar 5.23 Instagram feeds finished product 

 

 
Gambar 5.24 Instagram feeds giveaway 

 

 

 
Gambar 5.25 Instagram feeds clay tips dan clay tools 
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Gambar 5.26 Instagram highlight workshop annoincement 
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Design revisi Klaymate Craft untuk promosi offline: 

 
Gambar 5.27 Gift voucher design 
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Gambar 5.28 PoP display 
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Gambar 5.29 x banner 

5.2. Saran  Pemanfaatan,  Diseminasi,  dan  Pengembangan  Produk  Lebih 
Lanjut  

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk menembah 

wawasan pengetahuan desain komunikasi visual yang berhubungan dengan 

bidang brand identity akan suatu produk. Saran penulis untuk menggembangkan 

ilmu desain komunikasi visual adalah hendaknya mahasiswa berfokus pada 

suatu bidang yang sesuai dan berhubungan dengan keahliannya masing-masing 

seperti desain produk, advertising, desain karakter, fotografi, dan sebagainya. 

Disisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan dan masukan-masukan dari hasil 

uji coba akan menjadi penunjang untuk penyempurnaan pengembangan lebih 

lanjut.  
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Lampiran 

     

 

 
Lampiran 1. Wawancara Expert User 
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Lampiran 1. Wawancara Extreme User 
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Lampiran 3. Focus Group Discussion (FGD) 
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Lampiran 4. Pameran Outlining Design 2019 
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Lampiran 5. Klaymate Craft Workshop 2019 
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