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ABSTRAK 

 
 “PERANCANGAN BRAND IDENTITY  

BISNIS BORN TO FIT BESERTA MEDIA PROMOSINYA” 

 
Perancangan ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas brand identity 

terhadap BORN TO FIT sebagai start up business. Perancangan brand identity 

dengan harapan agar  BORN TO FIT dapat dikenal oleh masyarakat. Brand 

identity merupakan sekumpulan elemen yang disatukan membentuk sebuah ide 

dan memperkuat diferensiasi (Alina Wheeler,2013). Sehingga brand identity 

merupakan identitas yang membedakan dengan kompetitor lain yang diperlukan 

oleh sebuah perusahaan. Sedangkan promosi akan menjadi langkah selanjutnya 

setelah pembentukan brand identity. Media internet maupun cetak menjadi 

pilihan dalam memperkenalkan produk/jasa kepada masyarakat. Oleh karena itu 

metode penelitian yang digunakan adalah berupa kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif tersebut berupa wawancara terhadap expert dan extreme user 

sedangkan data kuantitatif berupa pembagian kuesioner terhadap target market. 

Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BORN TO FIT akan 

menggunakan gaya desain flat serta menggunakan media promosi dalam bentuk 

cetak dan online. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

strategi perancangan brand identity dan media promosi yang sesuai bagi bisnis 

BORN TO FIT. 

 

Kata kunci: Brand identity, Brand, Gaya desain flat, Media promosi. 
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ABSTRACT 

 
“DESIGNING BRAND IDENTITY  

FOR BORN TO FIT BUSINESS AND IT’S PROMOTIONAL MEDIA ”  
 

This design was conducted to determine the effectiveness of brand 

identity towards BORN TO FIT as a start up business. The design of brand 

identity with the hope that BORN TO FIT can be recognized by the public. Brand 

identity is a group of elements that are put together to form an idea and 

strengthen differentiation (Alina Wheeler, 2013). In conlusion, brand identity is an 

identity that distinguishes from other competitors needed by a company. While 

promotion will be the next step after the formation of brand identity. Internet and 

print media are the choices in introducing products / services to the public. 

Therefore the research method used is in the form of qualitative and quantitative. 

The qualitative data obtained by interviews with expert and extreme users while 

the quantitative data obtained by questionnaires distribution to the target market. 

According to the results of the study it can be concluded that BORN TO FIT will 

use a flat design style and use promotional media in print and online form. Thus, 

this research was conducted to obtain a brand identity design strategy and 

promotional media which is suitable for BORN TO FIT business. 

 

Keywords: Brand identity, Brand, Flat design style and Promotional media.  
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Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Saat ini kita sedang berada di jaman modern, dimana pola hidup tidak sehat 

menjadi salah satu problem utama yang sedang kita hadapi. Dengan adanya 

teknologi yang semakin maju justru menjadikan gaya hidup masyarakat menjadi 

semakin tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu kurangnya olahraga dan pola makan tidak sehat. Akibatnya di era modern 

ini banyak sekali anak muda terkena penyakit berbahaya yang tidak semestinya 

mereka alami di usia semuda itu.  

Selain itu, masyarakat dituntut untuk serba cepat dalam menjalankan 

aktivitas, sehingga masyarakat seringkali mengkonsumsi makanan yang dijual 

instan dan kebanyakan dari makanan tersebut tidak sehat. Snacking yang 

sembarangan termasuk dalam pola makan tidak sehat yang sering dialami 

kebanyakan masyarakat.   

Lingkungan sekitar menyediakan banyak sumber makanan yang tidak mahal 

dan tinggi kalori. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang makan berlebih dan 

diberikan pilihan diet yang buruk (Vanessa Allom Barbara Mulan, 2015). 

Masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat untuk mengganjal perut 

ataupun hanya memenuhi keinginan snacking. Bisnis snack mencapai angka 374 

miliar antara tahun 2013-2014 dan setiap tahunnya bertambah 2%. (Nielsen, 

2014, https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2014/global-snack-food-sales-

reach-374-billion-annually.html,8 Oktober 2018). 

Tanpa disadari ada banyak snack tidak sehat yang beredar di sekeliling kita 

terutama di supermarket. Bahkan pilihan snack di supermarket yang terlihat 

sehat adalah tidak benar-benar sehat contohnya seperti yogurt dengan perasa, 

kripik sayur dan buah, energy bar, dan snack diet. Pilihan tersebut tidak sehat 

karena adanya komposisi zat aditif buatan seperti pemanis, pengawet, dan 

pewarna buatan. Selain itu juga kandungan nutrisi yang tidak seimbang seperti 

terlalu manis, asin, berlemak, dan berminyak menjadi faktor lain dari snack tidak 

sehat. 

Meskipun begitu, tidak semua orang mengikuti gaya hidup tidak sehat. 

Terdapat banyak orang yang sudah sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga 

https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2014/global-snack-food-sales-reach-374-billion-annually.html
https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2014/global-snack-food-sales-reach-374-billion-annually.html
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mereka mulai menerapkan gaya hidup sehat yaitu olah raga, pola makan, serta 

apa yang dikonsumsi. Generasi kita sudah mulai memahami pentingnya olahraga 

sehingga olahraga sudah menjadi kebutuhan dan tidak menjadi trend saja. 

Indonesia telah menganggap kesehatan penting terlihat dari banyaknya 

bermunculan healthy catering, restoran makanan organik, produk jus, dan 

oatmeal (Hanna Azarya Samosir, 2015, https://www.cnnindonesia.com/gaya-

hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-

karena-ikutan-tren, 10  Oktober 2018). Menurut Mondelez, memasuki trend gaya 

hidup sehat seperti sekarang, konsumen Indonesia juga concern dengan snack 

sehat. Selain itu terdapat produk snack yang dikonsumsi untuk menambah energi 

an 90%-nya dikonsumsi untuk sarapan, contohnya seperti Biskuat dan Belvita. 

Kontribusinya mencapai 37% terhadap total snacking market (as cited in Dwi 

Wulandari, 2016, http://mix.co.id/headline/ambisi-mondelez-menguasai-pasar-

snack-indonesia, 18 Oktober 2018) 

Dari situ penulis melihat peluang bisnis dikarenakan adanya kesadaran 

masyarakat akan kesehatan. BORN TO FIT menghadirkan healthy snack 

sebagai pilihan tepat untuk mengimbangi kebutuhan nutrisi mereka yang memiliki 

rutinitas olahraga. Dengan adanya produk BORN TO FIT masyarakat tidak perlu 

repot lagi mencari snack yang sehat lagi. BORN TO FIT menghadirkan  healthy 

snack mengandung granola yang high fiber dan high protein yang tentunya 

natural (tidak ada penambahan aditif buatan). Snack ini dapat dikonsumsi sehari-

hari, selain untuk kebutuhan snacking juga untuk melengkapi nutrisi yang 

dibutuhkan ketika rutin berolahraga. 

Bisnis BORN TO FIT sudah berdiri kurang lebih sebulan lamanya. Untuk 

target market dari bisnis BORN TO FIT adalah sekitar usia 20-35 tahun, pria dan 

wanita, sebagai mahasiswa maupun yang sudah bekerja yang berdomisili di 

Surabaya dan memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas. Customer dari 

BORN TO FIT memiliki behavior pembelian produk untuk sehari-hari, serta 

adanya transaksi secara berulang. Menurut William Moulton Marston (1928),  

terdapat 4 tipe personality manusia yaitu tipe Dominance, Influence, Steadiness, 

dan Compliance. Customer dari BORN TO FIT memiliki personality tipe 

dominance dan influence. Tipe dominance adalah mereka yang kelihatan sangat 

sibuk, menampilkan kesan serius, berpendapat dengan tegas, demanding 

(sangat penuntut), tidak sabaran, dan  to the point. Sedangkan tipe influence 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-karena-ikutan-tren
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-karena-ikutan-tren
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-karena-ikutan-tren
http://mix.co.id/headline/ambisi-mondelez-menguasai-pasar-snack-indonesia
http://mix.co.id/headline/ambisi-mondelez-menguasai-pasar-snack-indonesia
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adalah mereka yang kelihatan sangat aktif, senang berbicara / ngobrol, senang 

membangun relasi secara informal, mengekspresikan pendapat emosional 

(perasaan), ekstrovert, supel, dan suka bergaul. (as cited in Celoteh bisnis, 2018, 

http://celotehbisnis.com/bagaimana-menghadapi-pelanggan-dengan-tipe-

kepribadian-perilaku-berbeda/, 6 November 2018). Customer dari BORN TO FIT 

ada yang memiliki rutinitas sibuk, selain itu juga ada yang suka membangun 

relasi berdasarkan interest yang sama seperti di tempat olah raga ataupun 

komunitas olah raga. Selain itu, customer BORN TO FIT memiliki lifestyle gaya 

hidup sehat yang suka berolah raga serta pengguna social media. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (1994) terdapat 3 model attitude yaitu kognitif, afektif, 

dan konatif (as cited in Afrizal N. Baharsyah, 2014,  

https://mebiso.com/mengenal-teori-tentang-sikap-konsumen/, 6 November 2018). 

Customer BORN TO FIT memiliki tipe attitude kognitif yaitu attitude 

berdasarkan pengetahuan dan persepsi konsumen (yang diperoleh melalui 

pengalaman dengan suatu objek). Customer  BORN TO FIT biasanya 

memiliki pengetahuan atau persepsi terlebih dahulu sebelum membeli, 

contohnya seperti ketika membeli sebuah makanan akan mencari spesifikasi 

tertentu seperti sehat tidaknya makanan tersebut ataupun mencari 

kandungan tertentu dalam sebuah makanan. 

Problem yang menjadi kendala dalam bisnis ini adalah mengenai brand 

identity. Jika dibandingkan dengan kompetitor lain, mereka memiliki brand 

identity yang kuat. Sedangkan BORN TO FIT masih belum memiliki Brand 

Identity. Brand identity menjadi salah satu faktor penting agar dapat dikenal 

dengan baik oleh masyarakat. Program brand identity yang baik dapat 

memajukan brand perusahaan dengan mendukung persepsi yang diinginkan 

(Alina Wheeler, 2013). Brand identity yang kuat menjadi faktor penting dalam 

kesuksesan bisnis dikarenakan membantu audience membedakan sebuah bisnis 

dengan kompetitor serta mempengaruhi pembeli dalam menentukan pembelian 

yang berdampak pada profit yang akan didapatkan (Debra Murphy, 2015, 

https://masterful-marketing.com/benefits-of-a-strong-brand-identity/, 15 

November 2018). Selain itu brand identity yang kuat dapat dengan mudah 

dikenali dan memahami pesan dari bisnis tersebut (Mark Vaesen,2018, 

https://www.tomango.co.uk/thinks/brand-identity-important-business/, 15 

November 2018). 

http://celotehbisnis.com/bagaimana-menghadapi-pelanggan-dengan-tipe-kepribadian-perilaku-berbeda/
http://celotehbisnis.com/bagaimana-menghadapi-pelanggan-dengan-tipe-kepribadian-perilaku-berbeda/
https://mebiso.com/mengenal-teori-tentang-sikap-konsumen/
https://masterful-marketing.com/benefits-of-a-strong-brand-identity/
https://www.tomango.co.uk/thinks/brand-identity-important-business/
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Kompetitor dari bisnis BORN TO FIT adalah Monstrola, La granola, dan 

Granova.  

1. Monstrola merupakan bisnis yang sudah berdiri sejak tahun 2015 

dan bergerak di bidang healthy food. Monstrola menjual granola, 

chia seeds, dan parfait. Target market dari Monstrola adalah 

sekitar usia 20-40 tahun, wanita dan pria, yang merupakan 

mahasiswa maupun pekerja yang berdomisili di Surabaya, dan 

memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas. Kelebihan dari 

Monstrola adalah memiliki varian produk yang banyak, tidak hanya 

1, no preservatives, serta terdapat informasi nilai gizi yang jelas 

pada produk. Namun kekurangan dari Monstrola adalah kurang 

jelas dalam menunjukkan product line karena ada banyak jenis, 

sehingga membuat customer bingung akan produk apa saja yang 

dijual. Selain itu eksekusi brand identity yang dinilai kurang, 

dimana packaging tidak selaras antara satu dengan yang lain. 

Untuk kedepannya dapat diperkuat lagi brand identity terutama 

dalam packaging, serta lebih memperjelas product line apa saja 

yang dijual. Ancaman yang dihadapi adalah jika ada pesaing di 

bidang yang sama dengan brand yang lebih kuat. Strategi 

komunikasi visual dari Monstrola adalah dari segi brand identity. 

Monstrola menggunakan konsep monster pemakan granola terlihat 

dari nama brand dan packagingnya. Packaging lebih ke arah 

ekspresif dengan penggunaan icon monster. Penggunaan warna 

yang lebih pop untuk menimbulkan kesan outstanding serta 

mempertegas icon monster itu sendiri. Untuk promosi 

menggunakan social media instagram dengan lebih ke arah 

pendekatan konsumen seperti berisikan testi, pemberian contoh-

contoh penggunaan produk, serta memposting ulang post dari 

customer untuk meningkatkan connection.  Dari situ dapat terlihat 

bahwa brand monstrola ingin menciptakan brand yang memiliki 

koneksi yang baik serta ramah di mata konsumen.  

2. La Granola merupakan bisnis yang sudah berdiri sejak tahun 2016 

dan bergerak di bidang healthy food. La Granola menjual granola 

dalam 4 varian rasa. Target market dari La Granola adalah sekitar 
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usia 20-40 tahun, wanita dan pria, yang merupakan mahasiswa 

maupun pekerja yang berodimisili di Surabaya dan Bali, dan 

memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas. Keunggulan 

dari La Granola adalah adanya variasi rasa dan telah kerjasama 

dengan brand-brand besar, serta terdapat informasi nilai gizi yang 

jelas pada produk. Namun meskin telah bekerjasama dengan 

brand besar, La granola justru kurang dikenal oleh masyarakat 

umum. Sehingga diperlukan adanya peningkatan awareness 

melalui social media. Untuk ancamannya adalah adanya pesaing 

di bidang yang sama dengan brand yang sudah banyak dikenal 

masyarakat. Ada pula strategi komunikasi visual dari La Granola 

yaitu brand identity. Dari segi nama brand mudah diingat dan 

orang langsung memahami bahwa yang dijual adalah makanan 

jenis granola. Brand terlihat lebih menarik jika dibandingkan 

dengan sebelum direbranding. Warna-warna yang digunakan 

secara visual adalah warna pastel yang soft serta penggunaan 

visual ilustrasi untuk menunjukkan kesan handmade. Pesan yang 

ingin ditunjukkan adalah granola meal sehat sebagai teman hidup 

sehat yang berasal dari bali. Logo yang digunakan mengambil 

tema gadis bali yang sedang memegang mangkok granola untuk 

menimbulkan kesan produk dari bali. Memiliki customer B2B yang 

cukup banyak serta melakukan B2C. Media promosi yang 

digunakan adalah website sebagai portfolio customer B2B dan 

instagram untuk lebih ke arah B2C. Instagram rutin update dan 

terfeed lebih ke arah tone pastel dan clean. Menggunakan foto 

yang bagus dalam setiap postnya (penataan produk ketika foto). 

3. Granova (Granola Van Java) merupakan bisnis yang sudah berdiri 

sejak Mei 2016 dan bergerak di bidang healthy food. Granova 

menjual 2 varian healthy food yaitu granola dan bars dan memiliki 

4 varian rasa. Target market dari Granova adalah sekitar usia 20-

40 tahun, wanita dan pria, yang merupakan mahasiswa maupun 

pekerja berdomisili di Bandung, dan memiliki kondisi sosial 

ekonomi menengah ke atas. Kelebihan dari Granova adalah 

memiliki 2 jenis healthy food yaitu granola yang dapat divariasi 
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sendiri sebagai meal maupun snack dan bars sebagai snack 

batangan yang praktis, serta terdapat informasi nilai gizi yang jelas 

pada produk. Kekurangan dari Granova adalah packaging yang 

mirip dengan salah satu brand tepung dari tampilan dan logonya. 

Kedepannya dapat memperkuat brand identity yang lebih 

menonjolkan ciri khas. Untuk ancamannya adalah ketika ada 

pesaing dalam bidang yang sama dan memiliki brand identity yang 

lebih kuat. Ada pula strategi komunikasi visual dari Granova yaitu 

nama yang mudah diingat yaitu Granova (Granova Van Java), 

packaging dari Granova memakai warna-warna yang sesuai 

dengan bahan agar memudahkan untuk dipilih, serta terdapat 

pattern yang berbeda tiap bungkus sesuai dengan varian rasa. 

Media promosi yang digunakan Granova adalah instagram serta 

website. Penggunaan website lebih ke arah pemberian informasi 

seperti spesifikasi produk, lokasi retailer, serta contact yang bisa 

dihubungi jika berminat untuk bekerjasama seperti reseller 

maupun event. Sedangkan penggunaan instagram untuk sehari-

hari dan rutin update. Menggunakan foto yang bagus dalam setiap 

postnya (penataan produk ketika foto). 

 

 

Secara garis besar terdapat tiga strategi komunikasi visual dari 

masing-masing kompetitor yaitu: 

1. Monstrola 

Brand identity 

- Menggunakan maskot monster pemakan granola terlihat dari 

nama brand dan packagingnya, selain itu Monstrola 

menggunakan warna yang lebih pop untuk menimbulkan kesan 

outstanding serta mempertegas icon monster itu sendiri 

(gambar 1.1.1).   
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Gambar 1.1.1 Logo dan Packaging Monstrola 

Sumber : https://www.instagram.com/monstrola.id/?hl=en 

 

2. La Granola 

Brand identity 

- Menggunakan Logo yang baik (dapat menyampaikan identitas) 

serta dari penamaan brand yang mudah diingat Logo yang 

digunakan mengambil tema gadis bali yang sedang memegang 

mangkok granola untuk menimbulkan kesan produk dari Bali 

(gambar 1.1.2). Granola memiliki pesan yang ingin ditunjukkan 

yaitu granola meal sehat sebagai teman hidup sehat yang 

berasal dari bali. Selain itu menggunakan warna-warna pastel 

yang soft serta penggunaan visual ilustrasi untuk menunjukkan 

kesan handmade (gambar 1.1.3). 
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Gambar 1.1.2 Logo La Granola 

Sumber : https://lagranola.co.id/ 

 

 

Gambar 1.1.3 Packaging La Granola 

Sumber : https://lagranola.co.id/ 

 

3. Granova 

Brand identity 

- Penamaan yang mudah diingat (gambar 1.1.4). Memakai 

warna-warna yang sesuai dengan bahan agar memudahkan 

untuk dipilih, serta terdapat pattern yang berbeda tiap 

packaging sesuai dengan varian rasa (gambar 1.1.5).  

 

 

Gambar 1.1.4 Logo Granova 

Sumber : https://www.instagram.com/granolavanjava/?hl=en 
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Gambar 1.1.5 Packaging Granova 

Sumber : https://www.granova.id/ 

 

 Strategi yang penulis pilih sebagai solusi permasalahan adalah 

perancangan Brand Identity yang sesuai. Strategi brand identity tersebut 

salah satunya adalah dari segi logo, penamaan brand serta warna yang 

cocok. Dikarenakan logo dan nama brand menjadi visual utama yang dilihat 

oleh customer ketika pertama kali membeli produk.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity untuk bisnis BORN TO FIT  beserta media 

promosinya. 

 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

Merancang brand identity beserta media promosinya untuk bisnis BORN TO FIT, 

agar dapat dikenal oleh masyarakat. 

 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Brand Identity dan Promotional Media 

Brand Concept (Big Idea) 

 Brand Idea and Strategy (Visual, Verbal and Attributes) 

Graphic Standard Manual 

 Brand/ Logo Philosophy 
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 Corporate/ Project Logo (Logo Elements, Proportion, Position, Font, 

Types) 

 Special Design Logo (Project, Partnership) 

 Logo (Minimum clear space protection, minimum size, logo misuse, 

color variations, typography) 

 Stationary (Business Card, Letterhead, Envelope, Stamp) 

Color guide 

Brand marketing Application on Corporate Assets 

 Office or Office tools design 

 Transportation Design 

Strategic Promotional Media ( Marketing timeline & minimum 8 media concept) 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand identity 

dalam bidang bisnis makanan. 

b) Membangun kebaruan dalam perancangan brand identity dalam bidang 

bisnis makanan. 

c) Turut berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Desain Komunikasi Visual. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Hal yang menjadi batasan adalah : 

a) Batasan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

b) Batasan material yaitu media yang digunakan dalam perancangan seperti 

media promosi cetak dan online. 

c) Batasan teknologi yaitu software yang digunakan dalam perancangan 

seperti Adobe Illustrator dan Photoshop untuk pembuatan brand identity. 

d) Batasan waktu pengerjaan Tugas Akhir. 

 

1.7. Definisi Istilah    

Topik-topik literature yang diteliti dalam tugas akhir: 
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a) Brand identity : Merupakan sesuatu yang nyata dan dapat mempengaruhi 

indra seperti menyentuh, melihat, dan mendengar. Merupakan 

sekumpulan elemen yang disatukan ke dalam sistem sebagai pengakuan, 

memperkuat diferensiasi, dan ide yang bermakna (Alina Wheeler, 2013). 

Brand identity adalah hal pertama yang harus dilakukan sebuah startup 

business untuk memperkenalkan bisnis mereka ke konsumen.  

b) Brand : Brand merupakan sesuatu untuk menghubungkan perusahaan 

dengan konsumen secara emosional yang menjadikan sebuah brand 

tidak tergantikan dan bertahan lama. Konsumen akan jatuh cinta dan 

mempercayai sebuah brand serta sebuah brand yang diarasakan oleh 

konsumen berperan penting dalam kesuksesan bisnis itu sendiri (Alina 

Wheeler, 2013). Brand yang kuat dan baik sangat penting dimiliki oleh 

sebuah bisnis karena brand menghubungkan bisnis dengan customer itu 

sendiri. 

c) Consumer Behaviour : Menurut Solomont et al (2006), consumer behavior 

merupakan proses yang mengikutsertakan individu maupun grup dalam 

memilih keputusan membeli, menggunakan atau membuang produk, jasa, 

ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan (as cited 

in Kbmanage, 2018, https://www.kbmanage.com/concept/consumer-

behaviour, 8 November 2018). Berbagai macam perilaku konsumen perlu 

dipahami untuk pembuatan brand. 

d) Promotion : Merupakan serangkaian aktivitas mengkomunikasikan 

produk, brand, maupun jasa customer dengan tujuan agar dapat 

membuat orang aware, tertarik, dan terdorong untuk membeli produk atau 

jasa tersebut (The 

EconomicTimes,2018,https://economictimes.indiatimes.com/definition/pro

motions, 8 November 2018). Promosi penting dilakukan sebagai tahap 

lanjutan setelah pembentukan brand identity.  

 

https://www.kbmanage.com/concept/consumer-behaviour
https://www.kbmanage.com/concept/consumer-behaviour
https://economictimes.indiatimes.com/definition/promotions
https://economictimes.indiatimes.com/definition/promotions
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1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

 
Tabel 1.8.1 Metode perancangan 
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Bab II Kajian Pustaka 

 

2.1. Sumber Pustaka 

Dalam perancangan brand identity beserta media promosinya, maka topik - 

topik literatur yang hendak diteliti antara lain : Brand Identity, Brand, Consumer 

Behaviour, dan Promotion. Yang akan disusun dalam kategori sebagai berikut : 

 

2.2. Hasil Kajian Pustaka 

Berdasarkan kata kunci yang didapat dari studi literatur buku dan jurnal 

didapatkan data sebagai berikut : 

 

2.2.1 Brand Identity 

 Brand identity merupakan investasi bisnis yang sangat penting. Alasan 

mengapa kita harus investasi brand identity adalah agar 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, dan packaging (Alina Wheeler, 2013). Perlu diketahui bahwa brand identity 

tidak hanya sekedar nama, produk, maupun logo namun lebih ke arah sikap. 

Brand identity merupakan sebuah kombinasi dimana meskipun banyak 

perusahaan yang memiliki warna dan tipografi yang mirip namun kita tetap dapat 

membedakannya (Marie-Claude Sicard,2013). Hal ini dapat membantu dalam 

proses perancangan brand identity. 

 Terdapat salah satu elemen brand identity yang paling penting yaitu 

logo. Logo merupakan elemen grafik dalam mengidentifikasi sebuah 

perusahaan. 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). Dalam 

membuat sebuah logo terdapat beberapa proses penting yaitu mengumpulkan 
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informasi bisnis dan mendesain. Kesimpulan dari informasi bisnis meliputi apa, 

kepada siapa dan harga produk atau jasa tersebut dijual. Setelah itu perlu 

melakukan riset secara keseluruhan mengenai brand identity dan market yang 

ada. Baru kemudian melakukan proses design. Dokumentasi menjadi hal yang 

penting dalam proses pembuatan logo (David Airey, 2013). Sama halnya 

menurut Victor Adir et al (2014), proses pembuatan logo ada dua level yaitu level 

pertama adalah research level dan level kedua adalah design level. Research 

level menggali info mengenai perusahaan, market, pemain market, dan orang 

yang ditarget. Sedangkan design level membutuhkan pemahaman warna, 

gambar, dan konsep yang selaras. Hal ini dapat membantu dalam proses 

perancangan logo. 

Tipografi juga merupakan salah satu elemen pendukung dalam 

pembuatan brand identity. Pesan tipografi adalah verbal, visual, dan vokal. 

Sementara tipografi dibaca dan ditafsirkan secara lisan, tipografi dapat juga 

dilihat dan ditafsirkan secara visual, didengar dan ditafsirkan secara audio. 

Tipografi merupakan media komunikasi yang dinamis. Sebagai representasi 

dinamis dari bahasa verbal, tipografi harus dapat berkomunikasi. Peran 

fungsional ini terpenuhi ketika penerima pesan tipografi dengan jelas dan akurat 

memahami apa yang ada dalam pikiran pemancar. Berbagai macam typeface 

dengan berbagai tipe seperti old style, modern, franklin gothic dan lainnya dapat 

digunakan ke dalam sebuah design untuk mendukung komunikasi design 

tersebut. Penggunaan typeface tersebut dapat dilihat dari history maupun ciri 

khas typeface masing-masing (Rob Carter et al 2015). Hal ini dapat membantu 

pemilihan tipografi yang cocok untuk brand identity BORN TO FIT.  

 Sebuah produk fisik yang akan dijual membutuhkan packaging untuk 

melindungi produk tersebut serta menunjukkan produk dan brand secara atraktif 

terhadap suatu grup konsumen. Lewat tulisan dan gambar, packaging dapat 

mengkomunikasikan atribut dari sebuah produk serta menyampaikan 

karakteristik brand dan tertanam di benak konsumen yang tentu saja hal tersebut 

akan membuat perbedaan dengan competitor. Bisa dikatakan bahwa packaging 

merupakan poin pertama yang mengkomunikasikan konsumen dengan brand. 

Material juga mempengaruhi keseluruhan brand statement karena tidak mungkin 

sebuah brand yang luxury akan menggunakan packaging yang kualitasnya buruk 

dan murah. Sebuah packaging tidak hanya sebuah container namun 
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memerlukan pertimbangan audience dan sector yaitu mempertimbangkan target 

market contohnya seperti tidak mungkin membuat packaging floral untuk pria. 

Serta ketika ingin membuat packaging yang unik haruslah balance, dimana 

selain packaging dapat diterima oleh masyarakat namun juga harus stand-out 

(Gavin Ambrose, Paul Harris, 2017). Hal ini dapat membantu merancang 

packaging  BORN TO FIT yang cocok. 

Warna merupakan komponen yang sangat melekat pada desain grafis 

dikarenakan mewakili karakter, suasana hati, dan kemampuan. Warna tidak 

seharusnya menjadi sebuah tujuan, melainkan warna harus digunakan di bagian 

akhir sebagai highlight dari sebuah desain. Seseorang harus memiliki ide desain 

terlebih dahulu baru kemudian menentukan warna. Warna dapat mempengaruhi 

psikologis. Warna dapat mengingatkan pelanggan akan hubungan brand dengan 

kehidupan mereka. Salah satu contoh adalah Coca Cola yaitu menggunakan 

strategi warna yang familiar. Penggabungan botol yang iconic dengan warna 

merahnya yang terkenal menjadikan brand Coca Cola iconic dan lebih ekspresif. 

Hal tersebut membuktikan bahwa warna dapat dengan sangat cepat menjadi 

elemen marketing kebutuhan consumer (Eddie Opara, John Cantwell, 2014). 

Selain itu integeritas warna pada media cetak dan pada layer penting untuk 

penjualan dan branding, terlebih sebuah perusahaan biasanya memiliki kode 

warna tertentu yang biasa mereka pakai agar warna yang mereka gunakan 

konsisten di segala media (Rose Gonella, Max Friedman, 2014). Hal ini dapat 

membantu dalam pengaplikasian warna ke dalam brand identity BORN TO FIT. 

 

2.2.2 Brand 

Brand menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan 

terutama startup business. Sebuah perusahaan akan bersaing dengan 

kompetitor lain memperebutkan shelf space. Dapat diumpamakan seperti saat 

sebuah produk perusahaan baru dengan harga yang sama disejajarkan dengan 

produk kompetitor yang sudah memiliki nama yang cukup dikenal, maka produk 

perusahaan baru tersebut akan merasa tidak diuntungkan. Tentu saja hal 

tersebut dikarenakan orang tidak memiliki banyak waktu untuk memilih sehingga 

akan memilih produk yang pernah mereka dengar ataupun kepada brand yang 

mereka telah loyal. Maka dari itu, poin utama yang harus dijalankan adalah 
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sebuah brand harus memiliki misi. Misi tersebut meliputi apa, mengapa, dan 

kepada siapa perusahaan tersebut melakukan tugasnya. Contohnya seperti 

Google ingin informasi menjadi tertata dan memudahkan untuk diakses secara 

global di seluruh dunia, kemudian ada Nike yang ingin menginspirasi dan 

menginovasi  atlet di seluruh dunia, serta Apple yang ingin memberikan personal 

computing kepada pelajar, pengajar, profesional, dan konsumer di seluruh dunia 

lewat hardware, software, dan internet (Renee DiResta et al, 2015). Hal ini dapat 

digunakan untuk membantu perancangan brand BORN TO FIT. 

  

2.2.3 Consumer Behaviour 

Terdapat hubungan antara brand image, brand equity, serta konsumen. 

Brand image menjadi pendorong utama brand equity yang mengacu terhadap 

persepsi dan perasaan konsumen tentang sebuah brand, selain itu brand image 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen membuat keputusan 

membeli sebagian besar dikarenakan brand image daripada produk itu sendiri. 

Brand image dianggap sebagai sesuatu yang penting terhadap customer loyalty. 

Customer loyalty tersebut berasal dari adanya penerimaan dari customer 

terhadap suatu brand yang mengarah pada perilaku purchasing behaviour dari 

sebuah brand secara terus menerus yang akan memberikan keuntungan pada 

sebuah perusahaan (Yi Zhang, 2015). Begitu pentingnya brand image yang ada 

pada benak konsumen, ketika ada kesalahan pada brand image tersebut akan 

membuat keseluruhan brand menjadi hancur. Selain itu penting diingat untuk 

menghindari iklan yang terlalu berlebihan, namun sebagai gantinya lebih baik 

menciptakan image yang positif dan tulus dalam benak konsumen (Ali Shirazi et 

al, 2013). Adapula hubungan antara logo brand dengan konsumen, tidak hanya 

komitmen, namun kepuasan dan juga kepercayaan. Di Indonesia, Identitas logo 

yang kuat dapat berpengaruh positif yaitu meningkatkan daya tarik konsumen 

terhadap sebuah brand yang mengakibatkan meningkatnya kepuasan dan 

kepercayaan konsumen tersebut. Ketika brand sudah familiar maka konsumen 

akan cenderung mempercayai brand tersebut (Arnold Japutra Keni Keni Bang 

Nguyen, 2015). Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui consumer behaviour 

terhadap sebuah brand agar dapat membantu perancangan brand serta logo 

BORN TO FIT.  
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2.2.4 Promotion 

Promosi menjadi langkah selanjutnya setelah pembentukan brand dan 

brand identity untuk memperkenalkan produk ataupun jasa kepada masyarakat. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan promosi 

secara online melalui internet. Media internet memudahkan konsumen untuk 

menjangkau produk yang ditawarkan. Adanya advertising yang dilakukan dapat 

membantu mempromosikan sebuah produk kepada masyarakat. Terlebih saat ini 

orang lebih memilih kemudahan  dalam melakukan transaksi. Melalui internet 

produk dapat dikenal luas oleh masyarakat melalui social media (Ahyuna et al, 

2013). Penelitian dari pakar penjualan sosial Jim Keenan menunjukkan pada 

tahun 2012 sebanyak hampir 79 persen orang yang menggunakan social media 

memiliki penjualan yang lebih baik daripada yang tidak menggunakan. Dengan 

semakin sering muncul di social media, maka brand, bisnis, dan produk akan 

semakin dikenal. Jika ada perbandingan antara brand yang kurang 

menggunakan social media dan yang lebih sering, maka yang lebih sering 

menggunakan social media akan lebih menarik minat konsumen (as cited in 

Karen Tiber Leland, 2016).  

Sebagaimana diketahui bahwa broadcast dan print advertising dapat 

digunakan untuk meningkatkan awareness. Namun dengan adanya digital media 

justru dapat memberikan pengalaman interaktif yang lebih personal terhadap 

customer. Customer dapat memperoleh informasi lebih mengenai sebuah 

produk. Selain itu dengan penggunaan digital media dapat mempengaruhi 

purcashing behaviour seseorang dan dapat merubah seseorang dari hanya 

sekedar tertarik menjadi ingin membeli (Antonie Young, 2014). Hal ini dapat 

digunakan untuk menjadi salah satu promotional media BORN TO FIT.  
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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 



 
 
 

 

 
49 

  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 

 

 



 
 
 

 

 
59 

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 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
61 

Bab IV Hasil Pengembangan 

 

Bagian ini terdiri atas penyajian data uji coba, analisis data, dan revisi produk 

berdasarkan analisis data.  

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

4.1.1. Data kualitatif 

Desain (protoype) 

Expert user Jawaban 

Ari Kurniawan Desain keseluruhan secara visual sudah oke 

dan stylenya sudah dapat. Untuk logo tidak ada 

masalah. Perlu lebih ditekankan pada 

bagaimana menceritakan produk ke dalam 

design (lebih menunjukkan value dari produk 

seperti infografis, kandungan produk) dan 

menonjolkan produk. Foto produk pada media 

cetak (brosur, poster, banner) lebih baik 

difokuskan terhadap produk itu sendiri (tidak 

boleh terdistract). Perlu menambahkan macam 

foto tidak hanya produk namun juga foto orang.  

Steven Giovano Untuk stylenya oke, namun untuk warna 

elemen desainnya bisa diatur lagi dikarenakan 

style foto dan pemilihan warna elemen desain 

kurang sesuai satu sama lain (berkorelasi). 

Untuk Perlu ditambahkan untuk elemen foto 

tidak hanya produk saja, namun juga foto orang 

contoh : mood, maupun yang mendukung 

healthy lifestyle. 

Marvin Ade Untuk pemilihan warna elemen desain bisa 

diatur lagi karena kurang terlihat produk 

kesehatan serta bertolak belakang dengan 

style foto. Warna fun yang ditunjukkan terlihat  

menutupi kesan sehat yang ingin diberikan. 
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Perlu menambahkan foto tidak hanya produk 

namun juga foto yang menunjukkan lifestyle 

olahraga juga. Dari logo pemberian tulisan est 

akan melemahkan brand, lebih baik dipakai jika 

sebuah brand sudah lama berdiri dikarenakan 

kurangnya tingkat trusted. 

Kesimpulan Dari segi visual dan style sudah oke. Foto perlu 

ditambahkan foto yang mendukung healthy 

lifestyle dan menonjolkan produk. Dari segi 

logo tidak ada masalah, namun lebih baik 

dilakukan perubahan logo dengan 

menghilangkan tulisan est. Perlu pula diatur 

lagi untuk warna elemen desainnya agar sesuai 

satu sama lain dengan foto. Lebih 

menceritakan produk bisa melalui penambahan 

informasi mengenai produk tersebut. 

Tabel 4.1.1.1 Wawancara Expert User 
 

Media promosi 

Expert user Jawaban 

Ari Kurniawan Media promosi disesuaikan dengan keinginan 

target market. 

Steven Giovano Sudah sesuai. Untuk saat ini lebih diutamakan 

ke arah social media Instagram. 

Marvin Ade Penambahan pesan pada media bahwa produk 

ini untuk olahragawan (contoh : foto lifestyle). 

Extreme user Jawaban 

Sontama Media promosi sudah sesuai, terlebih 

instagram harus konsisten 

Hengga Media promosi sudah sesuai. Promosi yang 

penting saat ini adalah instagram dan posting 

reguler 

Celine  Media promosi sudah sesuai, diutamakan 

social media dan promo diskon. 
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Kesimpulan Pemilihan media promosi sudah sesuai 

terutama dengan adanya instagram dan promo.  

Tabel 4.1.1.2 Wawancara Expert dan Extreme User 
 

Pemahaman pesan dalam desain (prototype) 

Extreme user Jawaban 

Sontama Perlu ditampilkan keunggulan produk yang 

dicari kalangan penggiat olahraga contoh : 

kalori rendah, tinggi protein, rendah gluten, 

organic, dll. 

Hengga Perlu menonjolkan lagi benefit untuk pecinta 

olahraga atau benefit kesehatan 

Celine  Sudah bisa dipahami kalau produk BTF adalah 

produk cemilan sehat namun perlu diperjelas 

lagi tentang apa saja kelebihan produk. 

Kesimpulan Perlu memberikan penambahan informasi ke 

dalam desain mengenai kelebihan dan benefit 

kesehatan produk BTF  

Tabel 4.1.3 Wawancara Extreme User 
 
4.1.2 Data kuantitatif 

Berikut merupakan data kuantitatif yang didapatkan dari hasil 

membagikan angket kepada 54 responden mengenai pemilihan media sosial 

serta tanggapan mengenai prototype. Data yang diperoleh berupa diagram pie 

chart dan diagram batang 

Berikut adalah diagram pie chart diketahui dari usia. Dari 53 responden 

diketahui bahwa 41.5% responden adalah wanita dan 58.5 responden adalah 

pria 

 

Gambar 4.1.2.1 Gender responden kuesioner customer BORN TO FIT 

Sumber : google form 
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Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa customer BORN TO FIT 

adalah pria dan wanita yaitu 57.4% adalah pria dan 42.6% adalah wanita. 

 

 

 

Gambar 4.1.2.2 Umur responden kuesioner customer BORN TO FIT 

Sumber : google form 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa customer BORN TO FIT 

merupakan anak muda dengan hasil 61.1% yang berumur 18-24 tahun dan 

38.9% yang berumur 25-34 tahun. 

 

 

Gambar 4.1.2.3 Ketertarikan media social customer BORN TO FIT  

Sumber : google form 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa media social yang paling 

populer adalah instagram dengan perolehan hasil 100%. 

 

 

Gambar 4.1.2.4 Ketertarikan responden terhadap voucher diskon 

Sumber : google form 
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Dari diagaram dapat disimpukan bahwa terdapat ketertarikan responden 

terhadap voucher diskon dengan dengan hasil 1.9% cukup tertarik, 29.6% 

tertarik, serta 68.5% sangat tertarik. 

 

 

Gambar 4.1.2.5 Respon terhadap ketertarikan serta kejelasan pesan dari brosur 

Sumber : google form 

Dari diagaram di atas dapat disimpulkan bahwa brosur sudah cukup 

menarik dan jelas dengan perolehan hasil 1.9% cukup menarik dan cukup jelas, 

48.1% menarik dan jelas, serta 50% sangat menarik dan sangat jelas. 

 

 

Gambar 4.1.2.6 Respon terhadap ketertarikan serta kejelasan pesan dari poster 

digital 

Sumber : google form 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa poster digital sudah 

cukup menarik dan jelas dengan perolehan hasil 7.4% cukup menarik dan cukup 

jelas, 57.4% menarik dan jelas, serta 35.2% sangat menarik dan sangat jelas. 
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Gambar 4.1.2.7 Respon terhadap ketertarikan serta kejelasan pesan dari x-

banner 

Sumber : google form 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa x-banner sudah cukup 

menarik dan cukup jelas dengan perolehan hasil 3.7% cukup menarik dan cukup 

jelas, 48.1% menarik dan jelas, serta 48.1% sangat menarik dan sangat jelas. 

 

 

Gambar 4.1.2.8 Respon terhadap ketertarikan serta kejelasan pesan dari 

instagram 

Sumber : google form 

Dari diagram di atas hasil yang didapat adalah 1.9% kurang menarik 

dan kurang jelas, 14.8% cukup menarik dan cukup jeals, 64.8% menarik dan 

jelas, serta 18.5%  sangat menarik dan sangat jelas. 

 

 

Gambar 4.1.2.9 Ketertarikan responden terhadap merchandise 
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Sumber : google form 

Dari diagram di atas dapat disimpulkan responden tertarik akan adanya 

merchandise dengan perolehan hasil 50% tertarik dan 50% sangat tertarik. 

 

4.2. Analisis Data (kesimpulan hasil analisa penggalian data) 

Berdasarkan penggalian data yang telah dilakukan secara kuantitatif dan 

kualitatif didapati adanya kesimpulan berikut. Secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa dalam segi visual termasuk style dan logo sudah oke serta 

prototype berupa pemilihan media promosi sudah sesuai terutama media social 

yaitu Instagram serta promo. Namun didapatkan data perlu adanya beberapa 

revisi terhadap prototype BORN TO FIT. Revisi tersebut antara lain berupa 

perlunya diatur kembali pewarnaan elemen desain dan foto agar saling sesuai 

satu sama lain, lebih dapat menceritakan produk berupa penambahan informasi 

seperti kelebihan dari produk, penambahan foto yang menunjukkan healthy 

lifestyle serta menonjolkan produk, selain itu dilakukan perubahan logo dengan 

menghilangkan tulisan est.  

Hasil penggalian data yang telah didapatkan akan digunakan sebagai acuan 

dasar untuk merevisi produk. 

 

4.3. Revisi Produk (Final Design) 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah didapatkan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perlu adanya revisi produk (desain) agar lebih efektif, efisien, 

dan menarik. Elemen desain BORN TO FIT dan foto lebih disesuaikan lagi agar 

berkolerasi satu sama lain. Warna desain BORN TO FIT  dirubah ke arah warna 

yang lebih pastel/soft yang sesuai dengan elemen warna putih, sedangkan dari 

segi foto menggunakan style yang clean. Hal tersebut dilakukan agar tidak 

menimbulkan kesan fun yang terlalu berlebihan yang menyebabkan kesan 

healthy dan fokus produk hilang. Elemen desain akan tetap berwarna namun 

tetap terlihat clean dan tidak berlebihan, sehingga cocok dengan produk BORN 

TO FIT yang merupakan produk kesehatan dimana tujuan utama BORN TO FIT 

adalah menghadirkan produk snack agar customer dapat memantain gaya hidup 

mereka yang “eat clean”. Foto yang menunjukkan healhy lifestyle juga akan 
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ditambahkan ke dalam social media yaitu media instagram untuk menunjukkan 

produk BORN TO FIT merupakan produk khusus kesehatan. Selain itu dilakukan 

pula penambahan informasi mengenai kelebihan produk pada banner, brosur, 

packaging, dan instagram. 

Berikut merupakan hasil sebelum dan sesudah revisi : 

 

 

Gambar 4.3.1 Logo sebelum revisi 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.2 Revisi logo 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 4.3.3 Poster digital sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.4 Revisi poster digital 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.5 X-banner sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.6 Revisi x-banner 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.7 Brosur sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.8 Revisi brosur 

Sumber : Milik Pribadi 
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Depan                belakang 

   

   

   

   

Gambar 4.3.9 Thank you card sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.10 Revisi thank you card 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.11 Discount voucher sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.12 Revisi discount voucher  

Sumber : Milik Pribadi 

 

   

Gambar 4.3.13 Gift voucher sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.14 Revisi gift voucher  

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.15 Instagram sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

          

Gambar 4.3.16 Revisi instagram  

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.17 Booth sebelum revisi  

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.18 Revisi booth  

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.19 Sticker sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

  

 

  

Gambar 4.3.20 Revisi sticker 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 



 
 
 

 

 
77 

         

Gambar 4.3.21 Topi sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.22 Revisi topi 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.23 Totebag sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.24 Revisi totebag 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.25 Tshirt sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.26 Revisi tshirt 

Sumber : Milik Pribadi 
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    Depan                    Belakang 

 

Gambar 4.3.27  Gantungan kunci sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.28  Revisi gantungan kunci 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.29  Journey book sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

   

Gambar 4.3.30  Revisi journey book 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.31  Packaging sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

   

Gambar 4.3.32  Revisi Packaging 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.33  Name card sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.34  Revisi name card 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.35  Letterhead sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.36  Revisi letterhead 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.37  Standard envelope sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.38  Revisi standard envelope 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.39  A4 envelope sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.40  Revisi A4 Envelope 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gambar 4.3.41  Folder map sebelum revisi 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.42  Revisi folder map  

Sumber : Milik Pribadi 
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Bab V Penutup 

 
Ada dua butir penting dalam bab ini, yaitu 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)   

Berikut ini merupakan final artwork dari design brand identity BORN TO FIT 

beserta media promosinya. 

 

Logo 

 

Gambar 5.1.1 Desain final logo 

Sumber : Data Pribadi 

 

Poster digital 

 

Gambar 5.1.2 Desain final poster digital 

Sumber : Milik Pribadi 
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X-banner 

 

Gambar 5.1.3 Desain final x-banner 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Brosur 

 

Gambar 5.1.4 Desain final brosur 

Sumber : Milik Pribadi 
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Thank you card 

 

Gambar 5.1.5 Desain final thank you card 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Discount voucher     

 

Gambar 5.1.6 Desain final discount voucher 

Sumber : Milik Pribadi 

Gift voucher 

 

Gambar 5.1.7 Desain final gift voucher 

Sumber : Milik Pribadi 
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Instagram 

 

        

Gambar 5.1.8 Desain final instagram 

Sumber : Milik Pribadi 
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Booth 

 

Gambar 5.1.9 Desain final booth 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
93 

Sticker 

  

 

  

Gambar 5.1.10 Desain final sticker 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Topi 

 

Gambar 5.1.11 Desain final topi 

Sumber : Milik Pribadi 
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Totebag 

 

 

Gambar 5.1.12 Desain final totebag 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Tshirt 

 

Gambar 5.1.13 Desain final tshirt 

Sumber : Milik Pribadi 
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Gantungan kunci 

 

Gambar 5.1.14 Desain final gantungan kunci 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Journey book 

   

Gambar 5.1.15 Desain final journey book 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
96 

Packaging 

   

Gambar 5.1.16 Desain final packaging 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Name card 

 

Gambar 5.1.17 Desain final name card 

Sumber : Milik Pribadi 
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Letterhead 

 

Gambar 5.1.18 Desain final letterhead 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Standard envelope 

 

Gambar 5.1.19 Desain final standard envelope 

Sumber : Milik Pribadi 
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A4 Envelope 

 

Gambar 5.1.20 Desain final a4 envelope 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Folder Map 

 

Gambar 5.1.21 Desain final a4 envelope 

Sumber : Milik Pribadi 
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Stamp 

 

Gambar 5.1.22 Desain final stamp 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Transportasi 

 

Gambar 5.1.23 Desain final transportasi 

Sumber : Milik Pribadi 
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GSM 

    

Gambar 5.1.24 Desain final GSM 

Sumber : Milik Pribadi 
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5.2. Saran  Pemanfaatan,  Diseminasi,  dan  Pengembangan  Produk  Lebih 

Lanjut  

Berikut merupakan saran yang dapat digunakan untuk keperluan 

pengembangan lebih lanjut : 

5.2.1 Saran untuk keperluan pemanfaatan produk 

 Penelitian lebih lanjut terhadap pembuatan produk agar dapat 

menambah varian. 

5.2.2 Saran untuk diseminasi produk ke sasaran yang lebih luas 

 Mengikuti pameran atau bazar untuk lebih memperkenalkan 

brand. 

5.2.3 Saran untuk keperluan pengembangan lebih lanjut 

 Melakukan kegiatan promosi yang sesuai dan dapat menarik 

minat pasar. 

 Melakukan penjualan merchandise, menyesuaikan pemilihan 

jenis merchandise dengan target market. 
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LAMPIRAN 

 

Wawancara dengan Ari Kurniawan 

Ari Kurniawan adalah expert di bidang graphic design dan layouting 

Tanggal : 27 Maret 2019 

 

P : Bagaimana untuk secara keseluruhan desainnya? 

AK : Ya secara sistem visual, brandnya, orang sudah bisa memahami 

desain dan produknya. Namun dari segi foto produknya perlu ditonjolkan lagi. 

Menurut saya perlu adanya pengkomunikasian yaitu dimana orang ingin 

mengetahui bagaimana bentuk produk ini nantinya ada di market. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan melalui foto.  

P : Apakah mungkin maksudnya perlu ada foto yang menggunakan 

packaging? 

AK : Foto yang ada packagingnya bisa juga. Tapi ini kalau saya lihat fotonya 

yang di media promosi terlihat cuman seperti tempelan saja. Selain itu juga 

fotonya terdistraksi sehingga kurang fokus ke produk.  

P : Ok baik pak. Jadi ini fotonya menjadi kurang fokus ya?  

AK : Iya betul. Masih ada distraksi dan cuma seperti tempelan. Sebetulnya 

kalau dari segi visual sudah cakep namun yang masih kurang dari segi fotonya. 

Ini kalau fotonya saya hilangkan betulnya desainnya oke.  

P : Ok pak. Kalau tadi yang pak Ari maksud dengan pengkomunikasian itu 

contohnya yang seperti apa?  

AK : Pengkomunikasiannya tergantung dari apa yang mau kamu sampaikan 

yaitu dari keyword brandmu. Misalkan kalau kamu mau nunjukin makanan sehat 

kamu bisa tunjukin dari adanya penambahan infografis mengenai produkmu. 

Selain itu juga tidak hanya foto produk tapi juga ada foto orangnya. 

P : Kalau gitu saya mau tunjukin pengkomunikasiannya lewat instagram 

bagaimana? Soalnya media yang memang paling sering digunakan oleh target 

market adalahmedia social yaitu instagram. 

AK : Ya ga masalah kalau memang itu media yang paling sesuai dengan 

target market.  

P : Apakah ada saran lain? 
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AK : kalau dari saya ya itu sih. Bagaimana caranya agar kamu dapat 

mengkomunikasikan bahwa ini merupakan makanan sehat. Karena sebetulnya 

dari segi visual sudah cakep sih. Cuman kurang itu aja. Ya menurut saya PR 

utamanya itu kamu harus olah lagi dari segi fotografinya bagaimana supaya ga 

terdistract dan menyatu dengan desain. Ga kayak cuma ditempel. 

P : Kalau dari segi logo bagaimana? Ini kenapa saya buat seperti ini 

dikarenakan terinspirasi dari bentuk biji-bijian dan bentuk daun kemudian disusun 

seperti membentuk abs. Abs disini dengan artian produk saya tinggi akan protein. 

AK : Ya kalau saya lihat bisa paham kalau ini bentuknya daun. Dari segi 

logo tidak ada masalah. Dari segi desain tidak masalah. Desain secara 

keseluruhan serta penggunaan warnanya sudah konsisten. Namun menurut saya 

produknya malah justru kurang menonjol. Produknya tidak keluar sebagai produk 

yang akan dijual. Kamu bisa bikin informasi mengenai kandungan produknya. 

Agar orang melihat bahwa ini adalah makanan sehat. 

P : Dari fotonya ya pak? 

AK : Iya ini fotonya banyak distraction. Ketika latar belakangmu seperti ini 

kamu harus bisa buat produkmu standout. 

P : Ok pak. Kalau untuk macam media promosinya yang seperti ini 

bagaimana? 

AK : Ya kalau menurut saya disesuaikan dengan target marketnya. 

P : Instagram sih pak yang paling diminati oleh target market. 

AK : YA kalau gitu ga masalah. 

P : Sementara itu dulu sih pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih 

banyak pak atas waktunya. 

AK : OK sama-sama. 

 

Wawancara dengan Steven Giovano 

Steven Giovano adalah expert di bidang branding 

Tanggal : 1 April 2019 

P : Untuk segi desainnya secara keseluruhan bagaimana ya?  

SG : Kira-kira untuk style desainnya pakai flat oke, namun menurut saya 

untuk  penempatan elemen desain dan warnanya perlu diatur lagi. Kemudian 

untuk elemen foto kalau bisa jangan cuma produk sih. Ada bagusnya juga kamu 



 
 
 

 

 
108 

pakai foto-foto orang. Lewat foto kamu juga bisa tunjukin impact produkmu ke 

consumer bagaimana.  

P : Kalau yang foto-foto untuk media promosi seperti brosur, banner, 

poster, kalau fotonya bukan orang tapi produk apa tidak apa-apa? 

SG : Foto orang ini sebetulnya akan lebih berfungsi banget di sosial media 

sama teaser atau event gitu sih. Kalau buat brosur tetap lebih aman pakai foto 

produk. 

P : Kalau untuk brosur gaya foto yang cocok bagaimana? Kan foto saya 

sebetulnya mau ke arah clean. 

SG : Sebetulnya kalau bisa foto produkmu dibuat senada dengan dengan 

desainmu lebih bagus sih. Jadi lebih senada cocok gitu. Untuk fotonya kamu juga 

harus tunjukin tentang healthy lifestylenya. 

P : Kalau misalkan pemilihan merchandise saya bagaimana? Ini ada 

totebag, topi, tshirt soalnya cocok untuk olahraga. Produk saya kan memang 

cocok untuk olahraga. 

SG : Pin atau stiker bisa dimanfaatkan sebagai gerakan gitu sih untuk raise 

awareness 

P : Kalau dari pemilihan media promosi bagaimana? 

SG : Sudah masuk sih ya. Terutama untuk instagramnya. Karena menurut 

saya sekarang ini memang lebih fokus ke arah sosial media. 

P : Kalau booth bagaimana? 

SG : Untuk booth mungkin kamu bisa adain kegiatan tertentu. Games yang 

berhubungan dengan sport juga bisa. 

P : oh oke oke. Sekiranya itu saja sih yang mau saya tanyakan. Terima 

kasih atas waktunya. 

SG : ok good luck TA nya. 

 

Wawancara dengan Marvin Ade 

Marvin Ade adalah expert di bidang design dan branding. 

Tanggal : 29 April 2019. 

P : Untuk dari logonya bagaimana pak ? 

MA : Kala untuk logo saya kurang suka dengan tulisan establishednya, 

karena justru akan melemahkan brand. Established ini akan berguna jika 

brandnya sudah tua, kalau baru masih belum ada trustednya. 
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P : Kalau untuk keseluruhan desainnya bagaimana? 

MA : Menurut saya dengan warna yang seperti ini kurang sesuai. Kurang 

adanya korelasi antara desain dengan produk. Pemilihan warna terlalu fun 

sehingga kesan yang ditimbulkan tidak kesehatan. Antara gaya foto dan warna 

desain kurang sesuai. Kesan kesehatan justru kurang nampak. 

P : Kalau untuk media promosinya bagaimana? 

MA : Untuk media perlu ditambahkan pesan bahwa produk untuk 

olahragawan. Kesan untuk berolahraganya masih belum ada, bisa berupa foto.  

P : Ok pak kalau begitu, terima kasih atas waktunya. 

MA : Ok sama-sama. 

 

Wawancara dengan Celine 

Celine merupakan extreme. 

Tanggal : 5 April 2019. 

P : Bagaimana kesan anda terhadap brand BORN TO FIT? 

C : Menurut saya BORN TO FIT memberikan kesan yang baik dimana 

dapat menunjukkan sebagai brand yang mendukung gaya hidup sehat banyak 

orang. 

P : Apakah design BORN TO FIT sudah dapat dipahami dan sesuai 

dengan target market? 

C : Sudah bisa dipahami kalau produk dari BORN TO FIT merupakan 

camilanyang sehat. Kalau bisa lebih diperjelas lagi tentang kelebihan dari produk 

BORN TO FIT. 

P : Apakah pemilihan media promosi BORN TO FIT sudah sesuai dengan 

target market? 

C : Sudah sesuai kalau menurut saya. 

P : Apakah pemilihan media promosi seperti instagram, poster digital, dan 

merchandise dapat membantu minat dan awareness target market? 

C : Iya sangat membantu. 

P : Apakah ada preferensi media tertentu dalam menjalankan promosi? 

C : Media sosial menurut saya sangat penting. 

P : Promosi apa yang menarik minat beli target market? 

C : Orang-orang selalu tertarik dengan adanya diskon. 

P : Ok terima kasih atas waktunya 
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C : Terima kasih kembali 

 

Wawancara dengan Hengga 

Hengga merupakan extreme. 

Tanggal : 3 April 2019. 

P : Bagaimana kesan anda terhadap brand BORN TO FIT? 

H : Menurut saya menarik ya BORN TO FIT ini, dikarenakan bergerak di 

bidang healthy food. Memang saat ini tidak banyak namun lifestyle yang ke arah 

healthy sudah mulai berkembang pesat. 

P : Apakah design BORN TO FIT sudah dapat dipahami dan sesuai 

dengan target market? 

H : Sudah bisa dipahami, mungkin bisa ditambahkan lagi mengenai benefit 

kesehatannya atau benefit untuk fitness enthusiast. 

P : Apakah pemilihan media promosi BORN TO FIT sudah sesuai dengan 

target market? 

H : Media promosinya sudah sesuai kok. 

P : Apakah pemilihan media promosi seperti instagram, poster digital, dan 

merchandise dapat membantu minat dan awareness target market? 

H : Media promosi yang disebutkan tadi oke, terutama instagram yang 

paling cocok. 

P : Apakah ada preferensi media tertentu dalam menjalankan promosi? 

H : Postingan secara reguler paling cocok menurut saya. 

P : Promosi apa yang menarik minat beli target market? 

H : Promosinya bisa dengan pemberian sample untuk mencoba rasa. 

P : Ok terima kasih atas waktunya 

H : Ok sama-sama 

 

Wawancara dengan Sontama 

Sontama merupakan extreme. 

Tanggal : 4 April 2019. 

P : Bagaimana kesan anda terhadap brand BORN TO FIT? 

S : Kalau untuk kesan pada saat saya lihat, brand ini mencoba menarik 

kalangan anak muda yang aktif dalam berolahraga. 
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P : Apakah design BORN TO FIT sudah dapat dipahami dan sesuai 

dengan target market? 

S : Desainnya cukup oke. Mungkin yang perlu ditampilkan adalah 

keunggulan produk yang dicari kalangan penggiat olahraga seperti kalorinya 

yang rendah, tinggi protein, rendah gluten, bahan organik, dan lain-lain 

P : Apakah pemilihan media promosi BORN TO FIT sudah sesuai dengan 

target market? 

S : Ya, pemilihan media promosi sudah tepat. Khususnya social media 

nantinya perlu dipelihara secara konsisten. 

P : Apakah pemilihan media promosi seperti instagram, poster digital, dan 

merchandise dapat membantu minat dan awareness target market? 

S : Ya, pemilihan media tersebut bisa menarik minat target market. 

P : Apakah ada preferensi media tertentu dalam menjalankan promosi? 

S : Menurut saya untuk saat ini prefer lebih ke arah digital (social media) 

P : Promosi apa yang menarik minat beli target market? 

S : Bisa dengan diadakannya event maupun giveaway. 

P : Ok terima kasih atas waktunya 

S : Terima kasih kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


