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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: 
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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 
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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 

 
  


