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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Brand menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan 

terutama startup business. Sebuah perusahaan akan bersaing dengan 

kompetitor lain memperebutkan shelf space. Maka dari itu, poin utama yang 

harus dijalankan adalah sebuah brand harus memiliki misi (Renee DiResta et al, 

2015). Setelah mengetahui brand seperti apa yang ingin dibuat, brand identity 

dibuat untuk mempermudahkan penyampaian brand secara konsisten. Brand 

identity dapat memudahkan customer untuk membeli, mempermudah penjual 

untuk menjual, serta mempermudah membangun brand equity (value). Brand 

strategy mendefinisikan positioning, diferensiasi, keunggulan kompetitif, dan 

proposisi nilai yang unik. Ada pula proses yang dilalui dalam membuat brand 

identity yaitu melakukan riset terhadap market, memperjelas strategi dengan 

positioning dan penamaan, baru mulai mendesain identity seperti logotype, color, 

typography, application, business card (Alina Wheeler, 2013). Brand identity 

merupakan sebuah kombinasi elemen design yang membedakan perusahaan 

satu dengan lainnya (Marie-Claude Sicard,2013). 

Salah satu elemen brand identity yang penting adalah logo. Sebuah logo 

bagaikan “signature”. Kombinasi gambar, bentuk, huruf, dan warna dapat 

menunjukkan value dan attitude dari sebuah perusahaan. Logo mengambil peran 

penting dalam strategi komunikasi termasuk dalam menyampaikan pesan 

kepada konsumen (Victor Adir et al, 2014). Tipografi juga menjadi elemen 

pendukung dalam pembuatan brand identity sebagai faktor komunikasi berupa 

typeface dengan berbagai macam style yang memiliki ciri khasnya masing-

masing (Rob Carter et al 2015). Sedangkan warna dapat mewakilik karakter dari 

desain grafis yang telah dibuat (Eddie Opara, John Cantwell, 2014). Teori-teori 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perancangan brand identity bagi 

bisnis “BORN TO FIT”.  

Merancang  brand identity untuk  BORN TO FIT yang  sesuai bagi pecinta 

olahraga sehingga dapat dikenal konsumen. 
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3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Brand verbal untuk BORN TO FIT merupakan healthy snack yang 

memang dikhususkan untuk mereka yang memiliki rutinitas olahraga. Selain 

produk dibuat dari bahan senatural mungkin tanpa menggunakan aditif buatan, 

produk BORN TO FIT memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan 

healthy snack pada umumnya yang berada di pasaran. Dimana dapat dikatakan 

bahwa protein berguna untuk nutrisi perkembangan otot tubuh. Selain itu produk 

dikemas dalam bentuk yang praktis sehingga memudahkan mereka yang 

membutuhkan sesuatu yang cepat dikarenakan memiliki rutinitas yang sibuk. 

Sedagkan brand attributes dari BORN TO FIT adalah memberikan solusi healthy 

snack yang dikhususkan kepada mereka yang memiliki rutinitas olahraga yaitu 

snack natural, bernutrisi, dan praktis. Sehingga dari brand attributes tersebut 

munculah brand line BORN TO FIT yaitu “Our Fit Companion”. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang digunakan BORN TO FIT adalah Flat Design Style. 

Flat design style merupakan style yang menggunakan minimum elemen tidak 

termasuk warna yang kompleks, gradasi, highlight, tekstur, dan shadow. Flat 

design style dapat  membuat lebih berfokus pada konten tanpa mengganggu 

pengguna yang melihat dikarenakan adanya efek visual. Flat design style 

menekankan kesederhanaan elemen yang membuat pengguna lebih responsif, 

lebih cepat, dan lebih mudah menggunakan (Yulia Sokolova, 2016, 

https://design.tutsplus.com/tutorials/10-top-tips-on-creating-flat-design-graphics--

cms-25888 . 

Asal mula dari flat design adalah terinspirasi dari Swiss 

Style/International Style yang muncul pada tahun 1920 dan menemukan titik 

terang pada tahun 1940-50 serta menjadi landasan design di seluruh dunia pada 

pertengahan abad 20 (gambar 3.2.1.1). Ciri dari style ini adalah simplicity, 

legibility, dan objectivity yaitu dengan penggunaan sanserif tipografi, grid, dan 

asimetri layout. Karya yang berpengaruh adalah berupa poster dikarenakan 

sebagai komunikasi yang paling efektif pada saat itu. Swiss Style kemudian 

semakin populer pada awal abad ke 21 dimana yang awalnya hanya ekspresi 
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dalam bidang media cetak yang akhirnya memperluas ke era design digital 

terutama design user interface. Dari situlah muncul Flat Design Style menjadi 

arah baru dalam dunia Graphic Design. (Marina Yalanska, 

https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-practice/) 

 

Gambar 3.2.1.1 Swiss Style 

Sumber : https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-

practice/ 

 

Flat design semakin populer pada tahun 2013 saat Microsoft 

menerapkan pada UI di Windows 8 kemudian pada tahun 2010 diikuti oleh Apple 

menerapkan pada IOS 7 (gambar 3.2.1.2),. Namun seiring berjalannya waktu 

saat ini flat design tidak hanya diterapkan oleh Web designer dan UI designer, 

namun diterapkan juga pada media lain seperti poster, iklan majalah, infografik, 

CV, dll, dikarenakan kesan yang dibawa oleh Flat Design Style yaitu modern, 

minimalis, dan playfull dengan adanya penggunaan warna-warna yang cerah 

serta ilustrasi yang menarik sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik 

(gambar 3.2.1.3) (Marsha Anindita, Menul Teguh Riyanti, 2016). 

https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-practice/
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Gambar 3.2.1.2 Flat Design pada UI 

Sumber : https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-

practice/ 

 

 

Gambar 3.2.1.3 Flat Design pada media poster 

Sumber : https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-

practice/ 

 

 

https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-practice/
https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-practice/
https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-practice/
https://tubikstudio.com/flat-design-history-benefits-and-practice/
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Dapat disimpulkan bahwa Flat Design Style sesuai dengan brand BORN TO 

FIT (gambar 3.2.1.4). Hal tersebut dikarenakan BORN TO FIT merupakan bisnis 

produk healthy snack untuk pecinta olahraga dengan mengusung konsep brand 

yang fun namun tetap simple agar dapat lebih menarik serta menyampaikan 

pesan dengan baik. Selain itu konsep yang fun dipilih dengan harapan dapat 

memberikan energi positif dan semangat terhadap target market yaitu pecinta 

olahraga .  

 

Gambar 3.2.1.4 Moodbard gaya desain 

Sumber : www.pinterest.com 

 

Pemilihan warna yang diambil adalah warna cerah ke arah warm tone 

dengan tujuan agar target market menjadi lebih semangat dalam menjalani 

aktivitas olahraga (gambar 3.2.1.5). 
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Gambar 3.2.1.5 Moodboard Palet Warna 

Sumber: www.pinterest.com 

 

Tipografi yang digunakan adalah penggunaan typeface san serif untuk 

menunjukkan sisi strong dari brand ini dikarenakan merupakan brand snack 

olahraga (gambar 3.2.1.6). 

      

Gambar 3.2.1.6 Moodboard Tipografi  

Sumber : www.google.com 

 

Logo yang digunakan adalah combination marks yaitu merupakan gabungan 

http://www.google.com/
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pictorial mark dengan wordmark (gambar 3.2.1.7). 

            

Gambar 3.2.1.7 Moodboard Logo 

Sumber : www.google.com 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Media pertama yang digunakan BORN TO FIT adalah media sosial 

Instagram. Menurut Krosta Neher (2014) dalam buku Visual Social Marketing for 

Dummies, Instagram merupakan alat social marketing yang kuat dikarenakan 

simpel dan efektif dalam membuat dan membagikan konten visual dari hp 

maupun tablet. Para instragammer dapat melihat dan memberikan like maupun 

komentar hingga jutaan dalam sehari serta dapat mengikuti (follow) pada account 

yang mereka sukai. Instagram merupakan cara yang kuat untuk melakukan 

koneksi dengan customer dan membangun awareness untuk sebuah bisnis. 

Dengan adanya Instagram dapat dengan mudah membagikan informasi produk 

maupun service sebuah bisnis. Sehingga BORN TO FIT ingin memberikan 

perkenalan terlebih dahulu melalui Instagram mengenai brand itu sendiri serta 

produk-produk yang ditawarkan. Instagram BORN TO FIT nantinya akan 

mengunggah post terkait produk, promo, serta berbagai macam tips kesehatan 

dan olahraga dengan harapan meningkatkan awareness customer mengenai 

gaya hidup sehat dan olahraga serta mendorong purchasing produk. Fasilitas 

DM (Direct Message) dapat digunakan untuk transaksi jual beli dan evaluasi 

produk. Media promosi ini masuk dalam channel phases membangun awareness 

kepada konsumen, membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang 

ditawarkan, menyampaikan value proposition, serta memfasilitasi terjadinya 

transaksi jual beli. 
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Media kedua yang digunakan BORN TO FIT adalah poster digital. 

Digital marketing telah banyak digunakan sebagai media untuk mempromosikan 

produk atau jasa lewat saluran digital. Dengan digital media sesorang akan 

dengan dapat mengakses berbagai macam informasi dimanapun. Dengan 

adanya digital media dapat membawa brand lebih dekat kepada konsumen di 

kehidupan sehari-hari, salah satunya lewat social media. Selain itu, 

pengeluarannya terhitung lebih sedikit jika dibandingkan dengan platform 

marketing lain seperti menggunakan face-to-face sales. Manfaat yang didapat 

dari digital marketing lewat social media adalah customer dapat langsung 

menemukan informasi dari bisnis mengenai produk maupun jasa sehingga dapat 

mengarah ke keputusan pembelian. Selain itu juga terdapat fitur untuk 

membagikan konten kepada orang lain lewat social media (Afrina Yasmin, et al, 

2015). Dari situ BORN TO FIT membuat poster digital seputar promo yang 

berlangsung. Customer dari BORN TO FIT akan dapat dengan mudah mencari 

informasi dari promo serta produk yang ditawarkan BORN TO FIT. Customer 

juga akan diipermudah dalam membagikan informasi dengan orang lain. Media 

promosi ini masuk dalam channel phases membangun awareness konsumen. 

Media ketiga yang digunakan BORN TO FIT adalah brosur. Brosur 

merupakan salah satu media yang dekat dengan target sasaran juga juga mudah 

untuk dapat diterima oleh masyarakat (Resita Lifenia, 2013). Brosur memiliki 

kelebihan yaitu khalayak dapat mengulang bacaan sehingga lebih tenang dan 

teliti. Selain itu brosur dapat menjangkau massa dalam jumlah yang besar, 

menyampaikan informasi singkat , jelas, dan sistematis (Ruth Stefanie, 2013). 

Maka dari itu BORN TO FIT memilih brosur sebagai salah satu media promosi 

untuk menarik perhatian customer. Selain itu brosur juga dapat dibawa pulang 

sehingga customer dapat membacanya lagi. Media promosi ini masuk dalam 

channel phases membangun awareness konsumen. 

Media keempat yang  digunakan BORN TO FIT adalah journey book. 

Program giveaway merupakan salah satu program sales promotion. Giveaway 

dapat dilakukan pada saat mengadakan sebuah event dan diikuti oleh customer. 

Giveaway termasuk dalam consumer-oriented sales promotion (promosi 

penjualan yang berorientasi pada konsumen). Promosi semacam ini dapat 

menarik minat beli dari konsumen sehingga melakukan penjualan perusahaan 

akan meningkat. Selain itu customer yang berpartisipasi dalam giveway tersebut 
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tidak terlepas dari aktivitas Word of Mouth. Tindakan melakukan sharing 

mengenai program giveaway seringkali dilakukan melalui social media salah 

satunya Instagram. Dapat dikatakan instagram  menjadi salah satu pengantar 

Word of Mouth yang sering dipakai (Astrica Ayuni, et al, 2015). Dari hal tersebut 

dapat dilihat bahwa program giveaway dapat meningkatkan awareness customer 

terlebih dengan adanya perilaku sharing lewat social media. Maka dari itu BORN 

TO FIT membuat event 3 months challenge berupa journey book, yang diberikan 

pada customer yang ingin mengikuti program ini. Nantinya beberapa customer 

dengan progress terbaik akan diberi reward berupa hadiah khusus. Dengan 

adanya buku ini diharapkan dapat meningkatkan semangat customer dalam 

mencapai badan fit sekaligus mempromosikan produk dari BORN TO FIT. Media 

promosi ini masuk dalam channel phases membangun awareness konsumen. 

Media kelima yang digunakan adalah discount voucher dan gift voucher. 

Voucher potongan harga tersebut menjamin penghematan tertentu terhadap 

sebuah produk. Dengan adanya  voucher potongan sebagai penghargaan 

terhadap konsumen seringkali menyebabkan konsumen melakukan pembelian 

dalam jumlah besar. Adanya media sosial juga memberikan alternatif pilihan 

dalam pemasaran terutama media Instagram dengan fitur-fiturnya yang dapat 

berbagi foto maupun video secara praktis daripada lewat toko (Nofrika Belisa, 

2018). Maka dari itu BORN TO FIT akan memberikan voucher potongan harga 

berupa discount voucher dan gift voucher pada saat-saat tertentu (event) melalui 

media Instagram untuk meningkatkan awareness dan melakukan purchasing 

produk. Selain itu cara ini juga dapat digunakan untuk menambah followers 

Instagram yang menjadi syarat utama dalam mendapatkan voucher. Media 

promosi ini masuk dalam channel phases membangun awareness konsumen. 

Media keenam yang digunakan adalah pameran (booth). Marketing dan 

promosi merupakan peranan penting dalam kesuksesan sebuah bisnis, salah 

satunya adalah display barang. Banyak konsumen mengambil barang produk 

dari sebuah rak meskipun pada awalnya tidak ada rencana untuk membeli 

produk tersebut. Dapat dikatakan bahwa display dapat menarik perhatian 

konsumen dan membuat mereka yang pada awalnya tidak ada rencana untuk 

membeli menjadi melakukan pembelian produk (Samiya Loya, et al, 2015). 

Selain itu marketing secara online maupun offline termasuk complementary  

dalam komunikasi marketing. Offline store yang baru dibuka berdampak pada 
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awareness menyebabkan adanya peningkatan besar dalam online sales serta 

menarik customer baru. Offline store diharapkan dapat memberikan informasi 

terhadap customer baru tersebut yang nantinya akan mengarah kepada online 

sales (Kitty Wang, Afi Goldfarb, 2016). Namun  dalam membuat sebuah offline 

store tentunya akan menghabiskan uang yang tidak sedikit. Dari situlah BORN 

TO FIT menemukan solusi promosi menggunakan booth dengan mengikuti 

pameran. Dengan adanya booth tersebut untuk meningkatkan awareness serta 

memberikan informasi mengenai produk serta pembelian secara online. Di booth 

tersebut nantinya  akan dipajang produk yang ditawarkan oleh BORN TO FIT. 

Pengunjung dapat melihat secara langsung produk seperti apa yang ditawarkan. 

Informasi dan contact akan diberikan kepada  pengunjung agar mereka dapat 

melakukan pembelian secara online nantinya. Media promosi ini masuk dalam 

channel phases membangun awareness konsumen, menyampaikan value 

proposition dan menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli (after 

sales service). 

Media ke tujuh yang digunakan adalah x banner. Salah satu bentuk 

promosi adalah x banner yaitu dengan menggunakan teknologi cetak yang 

dipasang pada dudukan ringan sehingga mudah dipindahkan. X banner dapat 

menarik perhatian customer dikarenakan ukuran yang besar dan dapat memuat 

informasi lebih. Pesan yang disampaikan haruslah efektif dan menarik untuk 

mendapatkan perhatian customer ( Hana Silvana, Damayanti, 2014). Maka dari 

itu BORN TO FIT membuat x banner yang nantinya akan ditaruh di sebelah 

booth ketika pameran dengan harapan langsung dapat menarik perhatian 

customer. Media promosi ini masuk dalam channel phases membangun 

awareness konsumen. 

Media ke delapan yang digunakan adalah merchandise berupa tshirt, 

totebag, topi, sticker, dan gantungan kunci. Merchandise merupakan barang 

yang dapat digunakan sehari-hari. Selain itu merchandise merupakan salah satu 

media promosi yang efektif dikarenakan perusahaan atau brand tersebut dapat 

sekaligus melakukan promosi secara terus menerus tanpa mengeluarkan biaya 

saat merchandise tersebut dikenakan (Bagus Wahyu, et al, 2017). Maka dari itu 

BORN TO FIT menyediakan merchandise berupa barang-barang yang dapat 

dipakai untuk keseharian seperti gantungan kunci dan sticker serta tshirt, topi, 

dan totebag. Media promosi ini masuk dalam channel phases membangun 
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awareness konsumen dan menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-

beli (after sales service). 

Media ke sembilan yang digunakan adalah thank you card. Menurut 

hasil penelitian mengenai mengekspresikan rasa terima kasih yang dilakukan 

oleh Amit Kumar dan Nicholas Epley (2018), didapatkan data bahwa menerima 

ucapan terima kasih justru memberikan dampak positif pada mood dan yang 

dirasakan oleh penerima.  Respon ucapan terima kasih tersebut tidak 

secanggung yang dibayangkan, namun justru mendapatkan appreciate lebih. 

Dapat dikatakan bahwa koneksi sosial yang positif merupakan sumber kekuatan 

dalam kesejahteraan hidup. Dalam mencapai hal tersebut seseorang harus 

terlibat dalam tindakan memperkuat ikatan sosial seperti mengeskpresikan rasa 

terima kasih. Dari hal tersebut BORN TO FIT memilih thank you card sebagai 

salah satu bentuk apresiasi terhadap konsumen dengan tujuan pendekatan 

dengan konsumen. Brand BORN TO FIT ingin menjalin hubungan yang baik 

dengan konsumen serta memberikan energi positif terhadap konsumen lewat 

thank you card. Media promosi ini masuk dalam channel phases menyampaikan 

value proposition dan menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli 

(after sales service). 

 

3.2.3. Program Media 

Berikut adalah rancangan program media yang akan digunakan BORN TO FIT : 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Instagram Maret-Juli 

2019 

Instagram post 

 

Instagram 

stories 

 

Membangun 

awareness. 

 

Membantu konsumen 

mengevaluasi value 

proposition yang 

ditawarkan. 

 

Menyampaikan value 

proposition. 
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Memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual beli. 

 

2 Poster 

digital 

Maret-Juni 

2019 

Instagram Membangun 

awareness. 

 

Menyampaikan value 

proposition. 

 

 

 

3 Brosur Mei 2019 Pembagian di 

komunitas 

olahraga 

Membangun 

awareness. 

 

Menyampaikan value 

proposition. 

 

4 Journey 

Book (3 

months 

challenge) 

Mei 2019 Buku diberikan 

pada saat event 

berlangsung 

Membangun 

awareness. 

 

5 Discount 

voucher 

Mei-Juli 

2019 

Lewat 

instagram pada 

saat tertentu 

(event) 

Membangun 

awareness. 

 

6 Gift 

voucher 

Mei-Juli 

2019 

Lewat 

instagram pada 

saat tertentu 

(event) 

Membangun 

awareness. 

 

7 Pameran 

(booth) 

Mei 2019 Mendirikan 

booth pada saat 

Membangun 

awareness. 
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pameran  

Menyampaikan value 

proposition. 

 

Memfasilitasi 

terjadinya transaksi 

jual beli. 

 

 

8 X banner Mei 2019 Diletakkan di 

sebelah booth 

pada saat 

pameran 

Membangun 

awareness.  

Menyampaikan value 

proposition. 

 

9 Sticker Maret-Juni 

2019 

Diberikan setiap 

kali melakukan 

pembelian 

produk 

Membangun 

awareness. 

 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi jual-beli 

(AFTER SALES 

SERVICE) 

 

10 Tshirt Maret-Juni 

2019 

Diberikan ketika 

mengadakan 

giveaway serta 

dijual 

Membangun 

awareness. 

 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi jual-beli 

(AFTER SALES 

SERVICE) 
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11 Totebag Maret-Juni 

2019 

Diberikan ketika 

mengadakan 

giveaway serta 

dijual 

Membangun 

awareness. 

 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi jual-beli 

(AFTER SALES 

SERVICE) 

 

12 Topi Maret-Juni 

2019 

Diberikan ketika 

mengadakan 

giveaway serta 

dijual 

Membangun 

awareness. 

 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi jual-beli 

(AFTER SALES 

SERVICE) 

 

13 Gantungan 

kunci 

Maret-Juni 

2019 

Diberikan ketika 

mengadakan 

giveaway serta 

dijual 

Membangun 

awareness. 

 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi jual-beli 

(AFTER SALES 

SERVICE) 
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14 Thank you 

card  

Maret-Juni 

2019 

Diberikan setiap 

kali melakukan 

pembelian 

produk 

Menyampaikan value 

proposition. 

 

Menyediakan sarana 

pendukung pasca 

transaksi jual-beli 

(AFTER SALES 

SERVICE) 

 

Tabel 3.2.3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram Biaya Tayang 30 hari 25.000/10hari 750.000 

  Biaya Desain  1 bulan 500.000 500.000 

2 Poster 

digital 

Biaya Desain 1 150.000 150.000 

3 Brosur Biaya Produksi 1 pack = 

500 

lembar 

125.000 125.000 

  Biaya Desain  150.000 150.000 

4 Journey 

book 

Biaya Produksi 70 lbr A3 

= 30 buku 

(7 lbr A3 

= 3 buku) 

 

4000/a3 280.000 

  Biaya Desain  1 200.000 200.000 
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5 Discount 

voucher 

Biaya Produksi 3 lbr 

A3=18pcs 

(1lbr 

A3=6pcs) 

4000/a3 12.000 

  Biaya Desain 50.000 1 50.000 

6 Gift 

Voucher 

Biaya Produksi 3 lbr A3 = 

18 pcs 

(1lbr 

A3=6pcs) 

4000/a3 12.000 

  Biaya Desain 1 50.000 50.000 

7 Pameran 

(booth) 

Biaya Produksi 1 1.500.000 1.500.000 

  Biaya Props 1 1.000.000 1.000.000 

  Biaya Desain 1 200.000 200.000 

8 X banner Biaya Produksi 1 200.000 200.000 

  Biaya Desain 1 150.000 150.000 

9 Stiker Biaya Produksi 3 38.000/A3 114.000 

  Biaya Desain 1 50.000 50.000 

10 Tshirt Biaya Produksi 2 150.000/pcs 300.000 

  Biaya Desain 1 50.000 50.000 

11 Totebag Biaya Produksi 10 30.000/pcs 300.000 

  Biaya Desain 1 50.000 50.000 

12 Topi Biaya Produksi 4 65.000/pcs 260.000 

  Biaya Desain 1 50.000 50.000 

13 Gantungan 

kunci 

Biaya Produksi 10 25.000/pcs 250.000 
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  Biaya Desain 1 50.000 50.000 

14 Thank You 

Card 

Biaya Produksi 5 a3 = 

16x5 = 80 

pcs 

4.000/pcs 20.000 

  Biaya Desain 1 50.000 50.000 

15 Packaging Biaya Produksi 

(uk besar) 

50 5.000 250.000 

  Biaya Produksi 

(uk kecil) 

50 2.000 100.000 

  Biaya Desain 1 150.000 150.000 

Total 7.373.000 

Tabel 3.2.3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

BORN TO FIT sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan 

atau daya tarik dari produk yang dihasilkan.  

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

Logo 

 
Gambar 3.3.1.1 Logo 

Sumber : Milik Pribadi 
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Brosur 

 

 
Gambar 3.3.1.2 Brosur 

Sumber : Milik Pribadi 

 
 

Poster digital 

 

Gambar 3.3.1.3 Poster digital 

Sumber : Milik Pribadi 
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X-banner 

 

Gambar 3.3.1.4 X-banner 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Thank you card 

        depan          belakang 
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Gambar 3.3.1.5 Thank you card 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Discount Voucher 

         

Gambar 3.3.1.6 Discount voucher 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Gift Voucher 

         

Gambar 3.3.1.7 Gift voucher 

Sumber : Milik Pribadi 
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Instagram 

           

Gambar 3.3.1.8 Instagram 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Booth 

 

Gambar 3.3.1.9 Booth 

Sumber : Milik Pribadi 
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Sticker 

 

Gambar 3.3.1.10 Sticker 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Topi 

              

Gambar 3.3.1.11 Topi 

Sumber : Milik Pribadi 
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Totebag 

 

Gambar 3.3.1.12 Totebag 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Tshirt 

 

Gambar 3.3.1.13 Tshirt 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gantungan kunci 

    Depan        Belakang 

       

Gambar 3.3.1.14 Gantungan kunci 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Journey book 

 

Gambar 3.3.1.15 Journey book 

Sumber : Milik Pribadi 
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Packaging 

 

Gambar 3.3.1.16 Packaging 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Name card 

    

Gambar 3.3.1.17 Name card 

Sumber : Milik Pribadi 

Letterhead 

 

Gambar 3.3.1.18 Letterhead 

Sumber : Milik Pribadi 
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Standard envelope 

           

Gambar 3.3.1.19 Standard envelope 

Sumber : Milik Pribadi 

 

A4 envelope 

          

Gambar 3.3.1.20 A4 Envelope 

Sumber : Milik Pribadi 

Map folder 

                 

Gambar 3.3.1.21 Map folder 

Sumber : Milik Pribadi 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Uji coba prototype desain BORN TO FIT berupa data kualitatif yaitu akan 

dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 3  expert user dan 3 extreme 

user. Expert user dipilih berdasarkan keahlian yaitu ahli di bidang desain 

komunikasi visual. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan review mengenai desain 

brand identity BORN TO FIT yang telah dirancang beserta media promosinya. 

Sedangkan extreme user yang dipilih adalah mereka pecinta olahraga serta yang 

telah sering mengkonsumsi produk makanan sehat.  

Expert user yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut : 

Ari Kurniawan merupakan seorang expert yang ahli di bidang graphic design 

serta layouting. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan review 

mengenai rancangan design beserta layout BORN TO FIT. 

Steven Giovano merupakan seorang desainer yang bekerja di salah satu 

design agency di Surabaya. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan 

review mengenai rancangan design brand identity BORN TO FIT beserta strategi 

promosinya. 

Marvin Ade pemilik salah satu perusahaan branding agency di Surabaya. 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan review mengenai 

rancangan design brand identity BORN TO FIT beserta strategi promosinya. 

Extreme user yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut : 

Celine Asaleo merupakan seseorang yang menyukai olahraga crossfit. 

Celine merupakan lulusan sekolah culinary yang saat ini sedang mempersiapkan 

bisnis healthy catering miliknya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

mengetahui persepsi terhadap prototype, persepsi terhadap pemilihan media,  

pemahaman responden terhadap pesan, serta prefernsi media yang digunakan. .  

Sontama Baktiano merupakan seseorang yang bekerja di salah satu 

perusahaan yang bertugas di pemasaran produk makanan serta menyukai 

olahraga fitness dan berenang. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

mengetahui persepsi terhadap prototype, persepsi terhadap pemilihan media, 

serta keefektifan dalam menjangkau target market   

Hengga Wijayanata merupakan mahasiswa yang menyukai olahraga fitness 

serta memiliki passion dalam research mengenai healthy food. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk mengetahui persepsi terhadap prototype, persepsi 
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terhadap pemilihan media, pemahaman responden terhadap pesan, serta 

preferensi media yang digunakan.  

 

3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang akan digali oleh BORN TO FIT data kualitatif berupa 

wawancara subjek uji coba yang dipilih. Data kualitatif ini nantinya dapat dipakai 

sebagai bahan untuk perbaikan desain uji coba BORN TO FIT.  

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Tujuan dari pengumpulan data melalui wawancara expert user dan 

extreme user adalah untuk mengetahui review rancangan desain brand identity 

dan promosi BORN TO FIT serta bagaimana persepsi prototype menurut 

pandangan konsumen.  

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1 Wawancara  Expert user 

Ari kurniawan, 

Marvin Ade, 

Steven 

Giovano, 

Review desain brand identity 

Review strategi promosi 

2 Wawancara Extreme user 

Celine, 

Sontama, 

Hengga  

Persepsi terhadap prototype dan 
pemahaman responden terhadap 
pesan 
Persepsi terhadap pemilihan media 
 

3.3.4.1  tabel teknik pengumpulan data 
 
 
 
 


