Bab III Metode Pengembangan
3.1. Model Pengembangan
Desain dekoratif pada papan skateboard bisa dikatakan juga sebagai seni
terapan, yang dimana menerapkan aspek tipografi maupun ilustrasi pada setiap
desain nya yang dibuat sedemikian rupa menjadi suatu bentuk yang
mengkomunikasikan citra diri masing-masing pemain skateboard (konsumen).
Supaya dikenal oleh kalangan pemain skateboard, maka sangat penting untuk
merancang brand identity berupa logo korporat beserta identitas korporat yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasi jasa dari seseorang maupun sekelompok
dan juga sebagai pembeda dari produk pesaing. Dari penjabaran tersebut
penulis merancang brand identity berupa logo korporat untuk INDYSTRIES yang
sesuai bagi pemain skateboard sehingga mampu dikenal dan memliki value
tersendiri dari pesaing lainnya.

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual)
INDYSTRIES menawarkan jasa custom untuk para pemain skateboard agar
dapat menuangkan ide-ide visual dan imajinasi mereka ke dalam papan
skateboard. Dimana INDYSTRIES menjamin bahwa custom deck skateboard
100% sesuai permintaan dan keinginan pemain skateboard. Maka dari itu solusi
yang dapat menjangkau target market berupa perancangan desain katalog
produk melalui social media untuk skater yang membutuhkan jasa custom deck
skateboard, serta merancang brand identity serta gaya ilustrasi pada desain
deck skateboard yang sesuai bagi INDYSTRIES agar memiliki differensiasi
terhadap brand lain dan memberikan dampak awareness pada customer. Oleh
sebab itu gaya desain yang akan diterapkan pada media promosi dan identitas
korporat dijabarkan pada konsep gaya desain. (Bab 3.2.1)

3.2.1 Konsep Gaya Desain.
Gaya desain yang melekat pada setiap identity dari INDYSTRIES antara lain
sebagai berikut:

•

Sans Serif Typeface.

Menggunakan typeface Wolf Bane Italic sebagai logo wordmark utama,
alasan Wolf Bane Italic dipakai karena font ini memadukan unsur retro dan
fancy yang dijadikan satu dan ciri khasnya ada pada bentuk runcing nya yang
membuat font ini berkarakter maskulin dan sedikit agresif. (Carter, 2015)
Logo wordmark berupa tipografi biasanya dipakai sebagai medium yang
paling efektif dalam menyampaikan informasi

dan identitas dari sesuatu

“entitas”, kemudian logo wordmark dibuat italic agar memberikan kesan
menitikberatkan pada satu tujuan dan diferensiasi pada sebuah korpora
(Carter, 2015)

Gambar 3.1 Wolf Bane Italic

•

Serif Typeface.

Menggunakan typeface Impact sebagai tagline yang ditempatkan pada bagian
bawah logo wordmark utama. Font ini terlihat tegas dan meyakinkan dalam
memberi punchline, huruf yang mudah dibaca dan lebar. (Carter 2015)

Gambar 3.2 Impact

•

Pop Art

Warna bergaya pop art sering dipakai pada desain dikarenakan sifatnya yang
terang dan kesannya menonjol untuk menarik audience. (Jurnal Desain: Pop
Art di Indonesia, Mei 2017)

Gambar 3.3 Pop Art Color Palette

•

Pop Art Comic Style

Bergaya American Style era 70an, 80an, dan 90an (seperti Marvel Comics
atau DC Comics)

dimana gaya ilustrasi ini sangat melekat pada setiap

desain papan skateboard atau pada media-media promosi baik itu cetak
maupun online yang tidak sedikit memanfaatkan gaya ilustrasi ini.

Gambar 3.4 Pop Art Comic Style
Sumber: Pinterest

•

Monochrome

Warna hitam atau putih diaplikasikan pada logo wordmark INDYSTRIES
tegantung media yang diaplikasikan.

•

Line Art Illustration

Tanda yang dibuat oleh jejak titik bergerak. Ada beberapa garis lurus yang
ada di alam. Garis kontur adalah ilusi yang diterapkan dalam menggambar,
yang melingkupi bentuk dan menciptakan batas. Garis memiliki banyak sifat
yang dapat mengkomunikasikan emosi dan gagasan. Mereka bisa berirama,

kuat, energik, gelisah, anggun, mengendalikan, halus dan kuat. (Mark Wigan,
2014)

Gambar 3.5 Line Art Illustration
Sumber: Pinterest

3.2.2 Konsep Pemilihan Media.
Media komunikasi yang dipilih antara lain sebagai berikut:
• Instagram
Alasan penulis memilih Instagram adalah remaja-remaja sangat aktif berada
di-platform tersebut, bisa bersosialisasi, ber transaksi jual-beli barang, hal
tersebut didukung oleh pendapat dari Deru R. Indika bahwa Instagram mudah
diakses, walaupun pada akhirnya harus membayar untuk mempromosikan
akun bisnis. Saat ini banyak anak muda yang memakai Instagram untuk
melihat katalog-katalog produk yang akan mereka beli atau inginkan.
Tujuannya adalah membangun awareness mengenai jasa yang ditawarkan
oleh INDYSTRIES.
•

Facebook

Menurut penulis, Facebook masih digunakan oleh sebagian masyarakat dan
Facebook juga bisa menjaring berbagai komunitas-komunitas, selain itu juga
menurut Utami (2015) disebutkan bahwa media promosi melalui Facebook
mampu menjangkau wilayah disekitar lokasi tempat pemilik akun bisnis, harga
yang ditawarkan tergantung seberapa jauhnya (km) bisnis ini mau dijangkau
oleh pengguna Facebook lainnya. Selain itu juga bisa memanfaatkan
fanpage/komunitas

grup

untuk

mendapatkan

calon-calon

pelanggan.

Tujuannya adalah membangun awareness mengenai jasa yang ditawarkan

oleh INDYSTRIES, namun lebih mendekat pada forum-forum komunitas
skateboarding secara langsung.
•

Poster

Poster adalah media yang sangat mudah untuk ditempel/diletakkan di lokasi
lokasi yang strategis bahkan sulit dijangkau bagi seller, hal ini didukung oleh
pendapat Rosita (2014) bahwa poster dapat dipasang dimana saja, ditempat
konsumen tinggal atau berada. dibuat simpel, jelas, dan menarik untuk
memudahkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Tujuannya
membangun awareness sekaligus menyampaikan value proposition dalam
wujud jasa kepada konsumen.
•

Whatsapp

Penulis setuju karena disini dengan adanya Whatsapp, para pemilik bisnis
akan dengan mudah menjaga komunikasi kepada para pelanggan, selain itu
juga mudah untuk mendapatkan kepercayaan para pelanggan lama maupun
baru karena WhatsApp akan melakukan verifikasi pada akun bisnis
melalui nomor telepon.
•

Brosur

Hingga saat ini media brosur merupakan media promosi yang sering dipakai
untuk bisa berinteraksi langsung dengan calon konsumen secara face to face
sehingga calon konsumen bisa paham maksud dan tujuan dari bisnis
produk/jasa yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Febriyanto
(2017) dimana pemanfaatan brosur sebagai media beriklan juga memiliki
banyak keunggulan yaitu sederhana namun langsung to the point, sehingga
konsumen bisa langsung memahami maksud yang disampaikan. Tujuannya
membangun awareness sekaligus menyampaikan value proposition kepada
calon konsumen.
•

X-Banner

Penulis juga setuju dengan pendapat dari Silvana (2014) dimana media
promosi X-banner dibutuhkan dengan alasan praktis dan bisa dibawa kemana
saja, lalu ongkos produksi lebih hemat, kualitas cetakan yang bagus, promosi
yang efektif dimana bisa langsung tepat sasaran pada orang yang melihatnya
langsung dan selalu bisa diatur letaknya. Tujuannya ialah membangun
awareness
konsumen.

sekaligus

menyampaikan

value

proposition

kepada

calon

•

Voucher

Voucher biasanya digunakan pada saat selesai transaksi jual-beli, atau bisa
juga dibagikan pada saat promo tertentu sehingga bisa memperoleh calon
konsumen sebanyak mungkin ebih mudah mendapatkan pelanggan baru. Hal
tersebut didukung oleh pendapat dari Wahyuningrum dimana voucher
membuat pelanggan lama senang dan meningkatkan tingkat loyalitas
mereka, memudahkan pemilik toko untuk mengumpulkan data konsumen.
Tujuannya adalah membangun awareness konsumen.
•

Merchandise (stiker dan gantungan kunci)

Merchandise berupa stiker dan gantungan kunci bisa menjadi media promosi
yang memiliki kekuatan lebih apabila didesain bagus dan menarik, pendapat
ini didukung juga oleh Lestari yang menyatakan bahwa merchandise menjadi
“magnet” bagi konsumen, hal ini menunjukkan betapa kuat daya tarik
merchadise bagi konsumen. Merchandise juga bisa menjadi cara untuk
mengapresiasi konsumen yang telah setia menggunakan suatu produk
Tujuannya adalah membangun awareness konsumen.

3.2.3 Program Media
Media

Waktu

Touch Point

Chanel Phases

Instagram

Sekali tayang, 5
hari dalam
seminggu (ad) 1
post / minggu

Online: Feed
Instagram pada
masing-masing
user

Membangun
awareness
konsumen

Facebook

Seminggu sekali

Online: Like atau
Comment, bisa
juga PM/chat

Membangun
awareness
konsumen

Poster

Event seasonal:
liburan sekolah
natal - tahun baru
dsb

Offline: dipasang
di sekitar lokasi
skatepark
Online: diposting
via chat Whatsapp

Membangun
awareness
sekaligus value
proposition

Brosur

Pada saat
pameran maupun
pada saat
konsumen
bertanya

Dibagikan pada
saat calon
konsumen lewat
atau melihat-lihat
pameran

Membangun
awareness
sekaligus value
proposition

Whatsapp

Event seasonal,
liburan sekolah
natal - tahun baru
dsb

Online:
Personal Chat

Membangun
awareness
konsumen

Mini X Banner

Pada saat
pameran maupun
pada saat calon
konsumen
bertanya seputar
profil bisnis

Offline: Skateshop
di Surabaya dan
disandingkan
bersama kartu
nama

Menyampaikan
value proposition
kepada konsumen

Pada saat selesai
transaksi
(giveaway)

Setelah selesai
meng-custom
skate, kemudian

Membangun
awareness
konsumen

Voucher

skate
dikirim/diserahkan
ke pemilik dan
diberi voucher
agar konsumen
berniat kembali
menggunakan jasa
custom skate
Merchandise

Pada saat selesai
transaksi atau
pada saat
pameran
(giveaway)

Setelah selesai
meng-custom
skate, kemudian
skate
dikirim/diserahkan
ke pemilik dan
diberi
merchandise
sebagai tanda
apresiasi atas
komitmen mereka
menggunakan
jasa custom skate

Tabel 3.1 Pemilihan Media

Membangun
awareness
konsumen

3.2.4. Anggaran Belanja Desain

No

Media

Kategori

Satuan

Harga

Total

1

Instagram

Biaya Marketing

10.000/har

Rp.10.000 (5

Rp.50.000

i

hari)

50.000/har

Rp.50.000 (3

i

hari)

(Pemasangan
Instagram ads)
2

Facebook

Biaya Marketing
(Pemasangan

Rp.150.000

Facebook Ads)
3

Poster

Biaya Cetak

5 item

Rp.6.000

Rp.30.000

4

Brosur

Biaya Cetak

200

Rp.5.000

Rp.100.000

5

X-Banner

Biaya Cetak

1 item

Rp.135.000

Rp.135.000

6

Whatsapp

Biaya Marketing

100

(Pemasangan

/pesan

Rp

100

untuk

100

Rp.10.000

orang

Whatsapp Ads)
7

Voucher

Biaya Cetak

200

Rp.1.000

Rp.200.000

8

Stiker

Biaya Cetak

200

Rp.1.000

Rp.200.000

9

Gantungan

Biaya Cetak

100

Rp.5.000

Rp.500.000

Biaya Cetak

1 kotak

Rp.80.000

Rp.80.000

Biaya Cetak

1

Rp.50.000

Rp.50.000

kunci
10

Business
Card

11

Stamp

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain

3.3. Uji Coba Produk (prototype)
Uji coba produk dilaksanakan dengan wawancara sekaligus membawa tiga
hasil desain skateboard sebagai prototype. Subjek coba terdapat tiga orang
sebagai extreme user yang berusia 10-24 tahun maupun expert user yang
berusia 30 tahun ke atas, instrumen pengumpulan data untuk extreme user
antara lain review mengenai pesan yang disampaikan dari brand INDYSTRIES,
dan pendapat responden terhadap prototype. Sedangkan untuk pengumpulan
data untuk expert user antara lain review mengenai corporate identity
INDYSTRIES dan review strategi branding sekaligus menyinggung strategi
marketing. Dan untuk teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif maupun
kuantitatif.

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

Gambar 3.6 Desain Papan Skateboard

Gambar 3.7 Logo INDYSTRIES

Gambar 3.8 Desain Media Promosi Poster

Gambar 3.9 Desain Media Promosi Brosur

Gambar 3.10 Desain Media Promosi Voucher

Gambar 3.11 Desain Media Promosi X-Banner

Gambar 3.12 Desain Media Promosi Stiker

Gambar 3.13 Desain Media Promosi Keychain

Gambar 3.14 Desain Business Card

Gambar 3.15 Stamp

Gambar 3.16 Mockup Instagram

Gambar 3.17 Mockup Facebook (Cover Photo)

Keterangan:
Secara garis besar masing-masing pada tiga desain media promosi di atas
mempunyai warna latar belakang merah, hijau, dan biru. Desain media promosi
dengan latar belakang warna merah terdapat supergraphic yang diambil dari logo
INDYSTRIES dengan penggalan kata ‘INDYS’ yang dijadikan supergraphic, dan

terlihat tegas serta menarik karena didukung dengan background warna merah
kemudian logo berwarna putih, serta typeface Impact berwarna kuning. Lalu,
desain media promosi dengan latar belakang berwarna hijau terdapat
supergraphic ilustrasi bergaya pop art comic style, memberikan kesan tidak
langsung bahwa INDYSTRIES ahli dalam ilustrasi yang diterapkan pada papan
skateboard, selain itu juga pemilihan warna logo dengan warna putih sehingga
terlihat netral dengan latar belakang warna hijau. Kemudian desain media
promosi dengan latar belakang berwarna biru tua terdapat supergraphic ilustrasi
bergaya line art, logo berwarna putih dengan kesan lebih sederhana dan lebih
enak dilihat, ilustrasi line art yang dijadikan supergraphic di desain tidak terlalu
mencolok agar tidak mengganggu elemen-elemen desain lainnya. Untuk desain
media promosi stiker ada dua jenis, logo INDYSTRIES dan satu gambar ilustrasi
pop art comic beserta logonya. Lalu untuk desain gantungan kunci hanya
menggunakan logo sebagai elemen grafisnya.

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user)
Extreme User antara lain:
1. Pradha, 20 tahun, mahasisiwa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya,
mengenal dunia skateboarding dari tahun 2013.
2. Dimas, 20 tahun, mahasiswa Universitas Ciputra, mengenal dunia
skateboarding dari tahun 2014.
3. Gregorius Aldwin, 26 tahun, merupakan atlit skateboarding yang terakhir
kali mengikuti kejuaraan skateboard di Asian Games 2018 kemarin.
Expert User antara lain:
1. Edwin Tranggono, 28 tahun. Ilustrator dan Brand Designer. Telah
menangani banyak klien, salah satunya brand development Cincau
Station, packaging design Monopole Coffee Lab, dan visual branding San
Go Chinese Food.
2. Devlin Putra, 27 tahun. Ilustrator comic strip VCDaily, menangani proyek
ilustrasi untuk Payoe Restaurant, dan proyek brand image untuk
Kokkoten.

3. Marvin Ade Santoso, 28 tahun, founder dari MARUDESIGN. Menangani
banyak klien, mulai dari brand identity development untuk The Roof Bar &
Lounge, Acapella Café & Restaurant , logo design untuk Ardtech, dan
masih banyak lagi.

3.3.3. Jenis Data
Uji

coba

produk

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

brand

dari

INDYSTRIES bisa diterima oleh responden, kesesuaian gaya desain di papan
skateboard maupun media promosi bagi responden, dan efektifitas media
promosi INDYSTRIES bagi target market. Data primer yang dikumpulkan dari
wawancara

extreme

user

mencangkup

review

mengenai

pesan

yang

disampaikan dari brand INDYSTRIES, dan daya tarik responden terhadap desain
produk prototype maupun media promosi. Kemudian data primer yang
dikumpulkan dari wawancara expert user mencangkup review mengenai
corporate identity INDYSTRIES, review strategi branding sekaligus menyinggung
marketing, serta review mengenai pemilihan media promosi dan stationary. Dan
data sekunder diambil dari kuesioner yang membahas mengenai pemahaman
responden terhadap pesan yang disampaikan pada brand INDYSTRIES.

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

TEKNIK
NO

PENGUMPULAN
DATA

1

Wawancara

SUMBER

INSTRUMEN

DATA

Expert user

(Kualitatif)

Review mengenai corporat identity
INDYSTRIES.
Review strategi branding sekaligus
menyinggung marketing.
Review mengenai pemilihan
media promosi dan stationary.

Extreme
user

Review mengenai pesan yang
Disampaikan

dari

brand

INDYSTRIES.
Pendapat responden terhadap
prototype
2

Kuesioner
(Kuantitatif)

Responden

Pemahaman

responden

terhadap

pesan yang disampaikan pada brand
INDYSTRIES.
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data

