Bab III Metode Pengembangan
3.1. Model Pengembangan
Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya
maka dapat disimpulkan bahwa di jaman sekarang banyak bermunculan brand
dengan produk serupa sehingga diperlukan adanya suatu identitas yang jelas
untuk membedakan antara brand yang satu dengan yang lainnya.
“Crun-Chic” adalah sebuah bisnis online di bidang F&B khususnya makanan
ringan yang berupa produk olahan kulit ayam dengan varian rasa salted egg
yang kini sedang menjadi trend di masyarakat. Berikut ini merupakan analisa
SWOT dari produk Crun-Chic untuk mengetahui gambaran bisnis produk CrunChic secara mudah:
o

Strength
•

Diproduksi dengan takaran yang pas dan cukup sehingga
tidak membuat cepat bosan dan tidak berlebihan.

•

Harga yang ekonomis sehingga cocok untuk target market dengan
ekonomi menengah

•

Bahan diolah sedemikian rupa sehingga selain untuk makanan
ringan, juga cocok untuk dimakan bersamaan lauk.

o

o

Weakness
•

Belum memiliki izin resmi PIRT

•

Produk belum dikenal secara luas

•

Belum dapat diproduksi dalam jumlah banyak

Opportunity
•

Anak muda gemar menyantap kulit ayam

•

Bahan salted egg sedang menjadi trend saat ini

•

Anak kost dengan keterbatasan ekonomi dapat mengganti lauk
dengan kulit ayam Crun-Chic
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o

Threat
•

Kompetitor yang telah lebih dulu berkecimpung pada bisnis ini

•

Pasokan bahan yang terkadang tidak tetap

Bisnis yang baru berdiri di Surabaya pada tahun 2017 ini belum banyak
diketahui dan dikenal oleh masyarakat di Surabaya maka dari itu diperlukan
strategi promosi dan identitas brand yang tepat. Solusi dari permasalahan brand
Crun-Chic adalah merancang brand identity untuk produk makanan ringan CrunChic beserta media promosinya yang efektif dan sesuai dengan target marketnya
yaitu anak muda di Surabaya. Brand identity sendiri nantinya akan menjadi jati
diri dari sebuah brand Crun-Chic yang dapat digunakan sebagai sarana
komunikasi agar bisa dikenal oleh calon konsumen, menciptakan brand
awareness, dan menjelaskan nilai-nilai yang akan menjadi pembeda dengan
kompetitornya.
3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual)
•

Brand Verbal

Crun-Chic adalah sebuah bisnis dibidang F&B berupa makanan ringan atau
snack yang menyajikan keripik kulit ayam renyah dan gurih dibalur dengan rasa
salted egg atau telur asin. Unique Value Proposition (USP) dari brand Crun-Chic
adalah dengan bentuk kulit ayam goreng yang renyah serta campuran rasa
salted egg yang sesuai sehingga rasanya yang enak dan sangat cocok
dikonsumsi sebagai cemilan disaat waktu senggang bersama teman atau
keluarga dan juga cocok untuk dijadikan lauk makan. Sesuai dengan harganya
yang ekonomis dan cocok untuk target market sasaran menengah hingga
kebawah.

•

Brand Attributes

Brand attributes merupakan sebuah janji brand yang ada untuk menjawab
problem yang dihadapi sehingga membuat suatu brand menjadi lebih menarik
dari pesaing. Brand attributes berupa kata kunci atau keywords yang diambil dari
brand verbal. Kata kunci dari brand Crun-Chic adalah “kulit ayam renyah”,
“gurih”, “salted egg”, “cemilan untuk bersama”, “fun”, “cocok sebagai lauk
makan”.
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•

Kulit ayam renyah: produk Crun-Chic merupakan produk makanan ringan
kulit ayam dengan tekstur yang renyah.

•

Gurih: bahan kulit ayam diolah dengan rasa yang gurih dan nikmat.

•

Salted egg: salted egg atau telur asin adalah bahan penyedap rasa utama
yang dipakai produk Crun-Chic sesuai dengan trend yang sedang terjadi
di zaman sekarang.

•

Cemilan untuk bersama: produk Crun-Chic merupakan produk makanan
ringan yang berguna untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

•

Fun:

mengkonsumsi

produk

Crun-Chic

secara

bersama-sama

menciptakan suasana yang fun dan asyik.
•

Cocok sebagai lauk makan: rasa yang pas menjadikan produk Crun-Chic
tidak hanya berperan sebagai cemilan namun juga bisa dikonsumsi
dengan lauk makan.

Berdasarkan keywords diatas sehingga tagline brand yang didapat untuk
menjelaskan produk Crun-Chic adalah: “Makan asyik, ya pakai Crun-Chic”
3.2.1. Konsep Gaya Desain.
Berdasarkan hasil analisa dari brand verbal dan brand attributes produk
Crun-Chic diatas maka konsep gaya desain yang akan digunakan untuk
perancangan brand identity Crun-Chic terinspirasi dari gaya desain kontemporer
dengan penggabungan gaya modern pop art dan new simplicity. Seni
kontemporer sendiri merupakan seni yang berjiwa bebas dalam berekspresi,
menampilkan sesuatu yang beda dan penuh inovasi, cenderung diminati media
massa, dan yang terpenting tidak terikat oleh aturan-aturan baku serta
berkembang mengikuti zaman sesuai dengan terciptanya brand Crun-Chic yang
mengikuti perkembangan zaman melalui trend yang sedang terjadi.
Desain pop art adalah sebuah gerakan seni yang kehadirannya banyak
dipengaruhi oleh gejala-gejala budaya populer yang terjadi di masyarakat. Gaya
desain modern pop art memiliki karakter yang berani, modern dan menantang
dengan pemilihan warna-warna yang colorful dan cerah. Gaya desain ini dipilih
karena sesuai dengan karakteristik target market Crun-Chic yaitu anak muda
yang berjiwa berani. Selain itu anak muda lebih mudah tertarik dan dipersuasif
melalui visual-visual yang cerah dan menarik.

45

Gambar 3. 1. Moodboard gaya desain modern pop art
Sumber: pinterest.com
Gaya desain new simplicity memiliki karakter mengurangi elemen-elemen
yang rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana dan minimalis. Dalam
penerapannya untuk brand Crun-Chic, penggunaan gaya desain new simplicity
hanya digunakan sebagai elemen pendukung agar tercipta visual yang menarik
namun tetap minimalis, dan tidak mendominasi seperti gaya desain pop art
utama.

Gambar 3. 2. Moodboard gaya desain new simplicity
Sumber: pinterest.com
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Berdasarkan hasil penelitian serta konsep diatas, maka penerapan gaya
visual yang akan melekat pada brand Crun-Chic adalah menggunakan campuran
metode desain yaitu fotografi dan ilustrasi untuk memberikan kesan yang jelas
dan fun sesuai target market anak muda jaman sekarang. Berikut adalah ciri-ciri
khas visual yang akan menjadi identitas dari brand Crun-Chic:
1. Jenis Logo
Penggunaan logo yang akan digunakan untuk produk Crun-Chic adalah
berjenis logo character, yaitu jenis visual logo yang memakai karakter
makhluk hidup (bisa hewan atau tokoh) atau karakter lain sebagai elemen
utama logonya, dan ditambah dengan teks atau inisial sebagai unsur
pendukungnya. Berikut adalah contoh dari logo character:

Gambar 3. 3. Contoh logo character
Sumber: www.jagodesain.com
Konsep

logo

yang

akan

dipakai untuk

brand

Crun-Chic

yaitu

menggunakan karakter hewan ayam dan nama dari brand Crun-Chic itu
sendiri

sebagai

pendukungnya.

Dipilih

hewan

ayam

karena

untuk

menggambarkan produk Crun-Chic adalah berupa makanan ringan kulit
ayam.
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2.

Gaya Ilustrasi
Penggunaan gaya ilustrasi pada desain brand identiy Crun-Chic adalah

gaya ilustrasi vector. Gaya ilustrasi vector digunakan didalam visual fotografi
brand Crun-Chic untuk memberikan kesan yang fun, modern, lucu, dan agar
konsisten dengan gaya desain pop art yang digunakan.

Gambar 3. 4. Contoh gaya ilustrasi
Sumber: google.com
3. Gaya Fotografi
Gaya dan arahan fotografi yang digunakan oleh brand Crun-Chic ingin
menunjukkan kesan yang fun, asyik dan menggugah selera serta agar value
yang ingin disampaikan oleh produk Crun-Chic jelas. Untuk mencapai hal itu
maka gaya fotografi yang dilakukan dengan mengambil sudut pandang flatlays
dan close up dengan tone warna yang terang agar dapat ditambahkan dengan
unsur visual ilustrasi.
Flatlays: Flatlay merupakan gaya foto aesthetic yang biasa ditemukan di
media sosial Instagram dan Pinterest. Ciri khas gaya foto Flatlay adalah bendabenda diletakkan tiduran menghadap ke atas yang dipotret dari atas, jadi view
yang dihasilkan adalah top down (www.plazakamera.com, diakses 6 Maret
2019). Gaya foto Flatlay banyak diterapkan pada foto untuk makanan atau food
fotography.
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Close Up: Gaya foto yang diambil dengan jarak yang sangat dekat
sehingga tampilan objek foto terlihat jelas (wwww.brainy.com, diakses 6 Maret
2019). Dalam fotografi makanan, gaya foto close up bertujuan agar foto pada
makanan yang dihasilkan berdetail dan tampak menggugah selera.
Beberapa contoh gaya fotografi yang dipakai untuk produk Crun-Chic
adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 5. Contoh fotografi flatlays dan close up
Sumber: pinterest.com
Untuk mengkomunikasikan value brand Crun-Chic yaitu makanan ringan
yang juga pas dimakan bersama dengan lauk maka dipilih gaya fotografi flatlays
dengan berbagai jenis makanan berat sebagai pendukung dan juga foto produk
dari Crun-Chic agar kesan yang ingin disampaikan sesuai dengan tagline CrunChic yaitu “makan asyik, ya pake Crun-Chic”. Pilihan gaya fotografi close up
dipilih untuk memberi kesan produk menggugah selera dan menarik untuk
dicoba.
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Gambar 3. 6. Contoh fotografi interaksi
Sumber: Dokumentasi pribadi
Adanya pilihan gaya fotografi dengan bentuk interaksi antara orang
dengan produk juga bertujuan untuk menguatkan value yang ingin disampaikan
oleh brand Crun-Chic. Menggunakan pemilihan model anak muda yang sesuai
target market dengan ekspresi yang fun ketika sambil makan, menunjukkan
produk Crun-Chic asyik untuk dimakan sebagai lauk juga.
4. Palet warna
Menurut Sarwo Nugroho (2015), warna dapat didefinisikan secara
objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara psikologis,
warna adalah sebagai bagian dari pengalaman indra penglihatan. Warna dapat
diberikan oleh panjang gelombang yang mana jika dilihat, cahaya yang tampak
oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi sebagai bagian yang
sempit dan gelombang elektromagnetik.
Warna yang digunakan untuk brand Crun-Chic adalah warna-warna
yang colorful, cerah, warna yang menarik perhatian dan warna hangat yang
berguna untuk menggugah selera. Komposisi warna yang digunakan adalah:
Kuning, Jingga (Orange), Putih, Cokelat, Hitam.
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Gambar 3. 7. Mood Palet Warna
Sumber: Dokumentasi pribadi
5. Tipografi
Menurut Danton Sihombing (2015), tipografi memiliki peran penting dalam
setiap karya desain grafis yang berlangsung dari setiap masa ke masa yang
bersentuhan dengan peradaban manusia. Karya yang muncul senantiasa
mewakili semangat zaman dari aksi seorang desainer grafis dalam menyikapi
setiap kebutuhan komunikasi visual melalu dimensi dan disiplin yang terdapat
dalam tipografi.
Berdasarkan penjelasan mengenai gaya visual dan gaya desain yang telah
disebutkan diatas untuk brand Crun-Chic agar sesuai dan konsisten maka
tipografi yang digunakan berupa tipografi berjenis fancy dengan unsur comic
font.
1. Engcomica

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789
Font “Engcomica” berfungsi sebagai tipografi utama brand Crun-Chic yaitu
digunakan sebagai logotype karena font ini termasuk dalam karakter display font.
Font ini nantinya akan dimodifikasi sedemikian rupa untuk menggambarkan
produk Crun-Chic yang renyah.
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2. Comic Neue Sans ID

Font “Comic Neue Sans ID” digunakan sebagai tipografi kedua brand Cun-Chic.
Font ini dipilih untuk menulis bagian-bagian bodycopy dalam brand Crun-Chic
karena sifatnya yang mudah dibaca namun tetap memberikan kesan fancy dan
muda.
3.2.2. Konsep Pemilihan Media.
Konsep pemilihan media yang dilakukan untuk brand Crun-Chic yaitu untuk
meningkatkan awareness kepada calon target market dan masyrakat sekitar
khususunya di Surabaya. Sesuai dengan jabaran konsep gaya desain pada bab
sebelumnya maka konsep pemilihan media yang akan dirancang juga akan tetap
memberikan kesan menarik, asyik, fun dengan penggunaan warna-warna yang
cerah serta agar value yang ingin ditawarkan brand Crun-Chic dapat
terkomunikasikan dengan baik.
Ada beberapa jenis media yang harus dilakukan untuk membuat calon
konsumen aware dengan adanya brand baru ini:
1.

Graphic Standard Manual
Graphic Standard Manual akan dibuat sebagai bentuk pedoman bagi
brand Crun-Chic sebagai acuan standar identitas brand tersebut. Buku
Graphic Standard Manual mencakup visi dan misi bisnis Crun-Chic, filosofi
logo yang dipakai dan konsepnya hingga aturan penggunaan elemen desain
dan pengaplikasiannya pada bidang tertentu. Poin-poin yang akan dijelaskan
di dalam buku Graphic Standard Manual brand Crun-Chic mencakup:
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a. Visi dan misi perusahaan, tujuan dirancangnya buku GSM untuk brand
Crun-Chic, bagaimana brand ini berkomunikasi.
b. Aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menggunakan logo Crun-Chic,
konsep warna, konsep tipografi yang digunakan.
c. Stationery brand Crun-Chic yang meliputi: letterhead / kop surat, amplop,
business card, stempel logo, invoice dan lain-lainnya.
2.

Media Sosial
Media sosial yang digunakan oleh brand Crun-Chic adalah instagram
yang berguna untuk meningkatkan awareness, mengenalkan brand kepada
target market secara online, memberikan update-update terbaru serta info
penawaran spesial oleh brand Crun-Chic. Selain sebagai platform untuk
mengenalkan produk dan proses terjadinya transaksi jual beli, penggunaan
jasa endorsement yang dilakukan oleh influencer atau selebgram akan
meningkatkan awareness produk yang lebih luas terhadap masyarakat dan
calon konsumen baru dikedepannya, sehingga tingkat penjualan bisa
mengalami kemajuan di masa yang akan datang.

3.

Packaging
Packaging digunakan sebagai bentuk pengemas dan pelindung produk
kulit ayam didalamnya agar kerenyahannya tetap terjaga. Selain itu
packaging juga berguna sebagai identitas pembanding dengan produk
kompetitor.

Packaging

untuk

produk

Crun-Chic

menggunakan

jenis

packaging standing zip pouch yang sesuai untuk kemasan makanan ringan
pada umumnya, dengan menampilkan visual dan warna-warna cerah yang
menarik.
4.

Poster
Poster akan dipasang di area booth saat mengikuti event market atau
bazar di mall dan juga akan dipasang di kios-kios makanan ringan. Poster
juga dapat dipasang secara online sebagai bentuk digital advertising. Poster
berperan untuk meningkatkan awareness dengan menampilkan visual
produk, tagline, dan kontak yang dapat dihubungi untuk melakukan
pembelian produk.
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5.

Brosur
Brosur akan disebarkan pada saat mengikuti event market atau bazar di
mall-mall. Selain itu penyebaran brosur juga dapat dilakukan di Car Free Day
setiap hari minggu. Brosur berperan untuk meningkatkan awareness dengan
menampilkan visual produk, tagline, dan kontak yang dapat dihubungi untuk
melakukan pembelian produk.

6.

Tripod Banner
Menampilkan iklan yang akan dipasang di area booth saat mengikuti
event market atau bazar di mall-mall. Penggunaan tripod banner berfungsi
untuk meningkatkan awareness masyarakat yang berkunjung

pada

saat

itu.
7.

Voucher
Voucher dibagian sebagai bentuk reward kepada konsumen dan
merupakan bagian dari after sales untuk mengajak konsumen melakukan repurchase. Voucher dibagikan dengan pembelian tertentu, atau dalam rangka
memperingati momen spesial yang berkaitan dengan brand Crun-Chic.
Penggunaan voucher berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

8.

Paper Bag
Paper bag berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk membawa
produk agar lebih aman dan praktis. Paper bag dibagikan saat brand CrunChic mengikuti event market atau bazar. Selain itu fungsi paper bag juga
sebagai media promosi gratis bagi brand untuk menarik perhatian orangorang disekitar.

9.

Merchandise
Merchandise diberikan sebagai bentuk tahapan aftersales dan merupakan
bagian bonus yang diberikan kepada konsumen di saat periode tertentu
yang berguna sebagai reward atas loyalitas konsumen. Merchandise yang
akan diberikan berupa: gantungan kunci (keychain), pin, stiker, notebook,
pulpen
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10. Pop Up Booth
Mengikuti serangkaian event bertema startup business dibidang F&B
seperti bazaar atau market yang diselenggarakan di exhibition hall mall-mall
seperti Pakuwon Mall atau Galaxy Mall yang bertujuan untuk menciptakan
awareness kepada pengunjung yang hadir pada saat itu serta tempat
terjadinya transaksi penjualan produk Crun-Chic. Selain itu konsumen juga
dapat mengevaluasi produk kepada crew di tempat sebagai bentuk
pengenalan kepada produk dan dasar pertimbangan untuk membeli.
11. Apron
Apron berfungsi sebagai uniform yang akan dikenakan oleh penjaga
booth saat mengikuti event seperti market atau bazar. Digunakan
bersamaan dengan name tag. Penggunaan apron agar memberi kesan
produk yang ditawarkan berupa produk kuliner.
12. Nametag
Nametag berfungsi sebagai tanda pengenal yang akan dikenakan oleh
penjaga booth saat mengikuti event seperti market atau bazar. Digunakan
bersamaan

dengan

apron

sebagai

bentuk

uniform

keseluruhan.

Penggunaan nametag adalah sebagai identitas sewaktu-waktu pengunjung
ingin bertanya-tanya menyangkut produk.
13. Transportasi
Transportasi yang akan digunakan untuk mengantar barang produk
Crun-Chic adalah menggunakan motor dengan box di jok belakangnya yang
digunakan untuk menyimpan produk serta berguna sebagai awareness
dengan menggunakan stiker brand Crun-Chic disekelilingnya. Pemilihan
motor sebagai transportasi karena sesuai dengan target market yaitu anak
muda dan anak kost yang untuk menjangkaunya lebih mudah dengan
menggunakan motor.
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3.2.3. Program Media
Berikut ini adalah perancangan perencanaan dan program media untuk
brand Crun-Chic dalam jangka waktu 7 bulan mulai dari Mei sampai Desember
2019 berdasarkan pemilihan media promosi.
Terdapat 5 jenis channel phases:
•

Awareness: membangun awareness, mengedukasi, mengenalkan produk
yang ditawarkan kepada konsumen.

•

Evaluation: mengevaluasi, membangun opini sebelum membeli suatu
produk.

•

Purchase: memfasilitasi terjadinya transaksi jual beli.

•

Delivery: bagaimana menyampaikan value yang menjanjikan kepada
konsumen.

•

No

1

After Sales: menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual beli.

Media

Waktu / Durasi

Graphic

Mei 2019 –

Standard

selama bisnis

Manual

berjalan

Sosial Media
2

(Instagram) –
Post
Sosial Media

3

(Instagram) –
Advertisement

Sosial Media
4

(Instagram) –
Endorsement

Touchpoints
Bagian internal
perusahaan

1-2 post dalam

Channel
Phases
Evaluation
Awareness,

seminggu,

Instagram:

Evaluation,

Mei 2019 – selama

@crunchic.id

Value,

Bisnis berjalan
2-3 minggu sekali,
Mei 2019 – selama
Bisnis berjalan

Purchase
Awareness,
Instagram:

Evaluation,

@crunchic.id

Value,
Purchase
Awareness,

1-2 bulan sekali,
Juni 2019 – selama
Bisnis berjalan
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Instagram
Influencer

Evaluation,
Delivery,
After

5

Marketplace
(Tokopedia)

Mei 2019 –
selama bisnis
berjalan

Packaging

Selama bisnis
berjalan

2019
3 hari (event)
Mei – Desember

7

Brosur

2019
3 hari (event)
Setiap hari Minggu
Mei – Desember

Banner

2019
3 hari (event)

8

Voucher

9

Paper Bag

10

Merchandise

Evaluation,

Crunchic Official

Purchase,

Mall
(event/market)
Sosial media

Awareness

Tempat lainnya

Mei – Desember
Poster

Tokopedia:

After sales

Mei 2019 –
6

Awareness,

Mall, Pop Up
Booth, Kios

Awareness

Makanan Ringan
Mall
(event/market)

Awareness

Car Free Day
Mall
(event/market)

Awareness

Juni – Juli

Mall

2019

(event/market)

Awareness

November –

Sosial Media

After sales

Desember 2019

(S&K berlaku)

Mei – Desember

Mall

Awareness

2019

(event/market)

Aftersales

Mei – Desember

Mall

Awareness

2019

(event/market)

Aftersales
Awareness,

Juni 2019 –
11

Pop Up Booth

Selama ada event
Atau market

Mall
(event/market)

Evaluation,
Purchase,
Delivery,
After sales

Tabel 3. 1. Program Media
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain

No

Media

Kategori

Jumlah

Satuan

Harga

Total

1

Kartu nama

Biaya cetak

1

box

Rp 35.000

Rp 35.000

2

Amplop

Biaya cetak

100

lembar

Rp 5.000

Rp 500.000

3

Kop surat

Biaya cetak

1

rim

Rp 300.000

Rp 300.000

4

Invoice

Biaya cetak

20

buku

Rp 15.000

Rp 300.000

5

Stempel

Biaya cetak

1

buah

Rp 40.000

Rp 40.000

6

Stiker

Biaya cetak

100

buah

Rp 1.000

Rp 10.000

7

Pin

Biaya produksi

50

buah

Rp 3.500

Rp 175.000

8

Keychain

Biaya produksi

50

buah

Rp 2.000

Rp 100.000

9

Notes

Biaya produksi

20

buku

Rp 10.000

Rp 10.000

10

Pulpen

Biaya produksi

50

buah

Rp 2.500

Rp 125.000

11

Apron

Biaya promosi

2

buah

Rp 200.000

Rp 200.000

12

Nametag

Biaya cetak

2

buah

Rp 5.000

Rp 10.000

13

Packaging

Biaya cetak

200

buah

Rp 3.500

Rp 700.000

Biaya cetak

300

lembar

Rp 4.000

14

Stiker
Packaging

Rp
1.200.000

15

Poster

Biaya cetak

10

lembar

Rp 10.000

Rp 100.000

16

Brosur

Biaya cetak

500

lembar

Rp 150.000

Rp 150.000

Biaya cetak

2

buah

Rp 150.000

Rp 300.000

17

Tripod
Banner

18

Voucher

Biaya cetak

200

lembar

Rp 5.000

Rp 15.000

19

Paper bag

Biaya cetak

100

buah

Rp 1.500

Rp 150.000

20

Instagram

1

tahun

Rp

Rp

1.500.000

16.500.000

21

Tokopedia

1

tahun

Rp

Rp

1.500.000

1.500.000

1

bulan

Rp 15.000

Rp 450.000

22

Instagram
ad

Biaya
operasional
Biaya
operasional
Biaya tayang

Rp
23

Endorse

Biaya promosi

5
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orang

Rp 500.000

2.500.000

24

Stand booth

25

GSM

26

Branding

Biaya

1

buah

Biaya cetak

1

buah

Biaya desain

1

paket

operasional

Rp

Rp

2.500.000

2.500.000

Rp 200.000

Rp 200.000

Rp

Rp

10.000.000

10.000.000

Total Keseluruhan
Tabel 3. 2. Anggaran Belanja Desain
3.3. Uji Coba Produk (prototype)
3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain)
3.3.3.1. Logo

Gambar 3. 8. Thumbnail Logo
Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 3. 9. Tightissue Logo
Sumber: Dokumentasi pribadi
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Rp
38.070.000

Gambar 3. 10. Final Logo
Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.3.3.2. Media Sosial

Gambar 3. 11. Media Sosial Instagram
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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3.3.3.3. Packaging

Gambar 3. 12. Mock Up Packaging
Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.3.3.4. Poster

Gambar 3. 13. Poster Crun-Chic
Sumber: Dokumentasi pribadi
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3.3.3.5. Brosur

Gambar 3. 14. Brosur Crun-Chic
Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.3.3.6. Banner

Gambar 3. 15. Banner Crun-Chic
Sumber: Dokumentasi pribadi
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3.3.3.7. Voucher

Gambar 3. 16. Voucher Diskon
Sumber: Dokumentasi pribadi

3.3.3.8. Paper Bag

Gambar 3. 17. Paper Bag
Sumber: Dokumentasi pribadi
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3.3.3.9. Merchandise (gantungan kunci, pin, notebook)

Gambar 3. 18. Merchandise
Sumber: Dokumentasi pribadi

3.3.3.10. Pop Up Booth

Gambar 3. 19. Booth Crun-Chic
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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3.3.3.11. Transportasi

Gambar 3. 20. Transportasi Crun-Chic
Sumber: Dokumentasi pribadi

3.3.3.12. Graphic Standard Manual

Gambar 3. 21. Graphic Standard Manual Crun-Chic
Sumber: Dokumentasi pribadi
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3.3.3.13. Apron

Gambar 3. 22. Apron
Sumber: Dokumentasi pribadi

3.3.3.14. Nametag

Gambar 3. 23. Nametag
Sumber: Dokumentasi pribadi
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3.3.3.15. Stationery
1. Letterhead (kop surat)

Gambar 3. 24. Letterhead
Sumber: Dokumentasi pribadi
2. Amplop

Gambar 3. 25. Amplop
Sumber: Dokumentasi pribadi
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3. Kartu nama (business card)

Gambar 3. 26. Business Card
Sumber: Dokumentasi pribadi

4. Stempel

Gambar 3. 27. Stempel
Sumber: Dokumentasi pribadi
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5. Pulpen

Gambar 3. 28. Pulpen
Sumber: Dokumentasi pribadi
3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user)
Expert User:
1. Christopher Chandra, 25 tahun, graphic designer, master of design
Swinburne University of Technology dan owner Topher Graphic
Studio.
2. Sienny Anggraeni, 25 tahun, graphic designer, owner Vielo
Signageworks Advertising.
3. Ryan Arifianto, 28 tahun, pemilik bisnis salted egg “Salthings”
Surabaya.
Extreme User:
1. Jivat Rosidi, 28 tahun, Merdeka FM radio announcer dan pemilik
bisnis

“Urban

Foodies”

di

Surabaya.

Gemar

mengkonsumsi

makanan ringan. Suka memasak dan paham segala hal tentang
makanan.
2. Alen Hadi Wijaya, 27 tahun, mahasiswa The Sages Institute
Surabaya jurusan culinary dan pemilik bisnis “Goodie Foodie”.
Menyukai segala hal tentang makanan.
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3. Veggy Viarda, 25 tahun, mahasiswi Universitas Airlangga. Gemar
mengkonsumsi makanan ringan dan sering membuat makanan
homemade.
3.3.3. Jenis Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah
pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data didapatkan dari
pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan
pendekatan

penelitian

yang

berlandaskan

fenomenologi

dan

paradigma

konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Ikbar, 2012). Metode
kualitatif berupa wawancara dengan narasumber (expert user / extreme user)
dan studi literatur untuk mendapatkan feedback yang diperlukan dalam
perancangan brand identity agar menjadi lebih baik.
Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasar diri
pada paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Ikbar,
2012).

Metode kuantitatif berupa penyebaran kuesioner secara online ke

sejumlah responden sesuai target market.
3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer &
Sekunder)
Berikut merupakan fokus-fokus pertanyaan yang akan menjadi acuan
dalam mewawancarai para narasumber sesuai dengan apa yang dibutuhkan
dalam melakukan perancangan brand Crun-Chic.
Fokus pertanyaan untuk ahli branding:
•

Bagaimana visual desain pada brand Crun-Chic?

•

Bagaimana media promosi yang sudah dipilih untuk brand Crun-Chic?

•

Apakah desain pada brand Cun-Chic sudah sesuai dengan pesan yang
disampaikan?

•

Apa saja media promosi yang sedang menjadi trend digunakan pada
zaman sekarang?

•

Bagaimana tips strategi komunikasi visual yang efektif?

•

Apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan dalam branding?
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•

Bagaimana anda melakukan branding pada suatu produk?

Fokus pertanyaan untuk business owner:
•

Sudah berapa lama bisnis berjalan?

•

Bagaimana awalnya bisnis dimulai?

•

Kenapa bisnis anda menggunakan varian salted egg?

•

Apa pencapaian terbaik dari produk anda?

•

Apa kelebihan bisnis anda dibanding kompetitor?

•

Apa yang menjadi weakness dari produk anda?

•

Apakah menurut anda produk makanan sejenis mampu bertahan dalam
pasar?

•

Bagaimana strategi marketing yang sudah dijalanankan untuk bisnis
anda?

•

Bagaimana karakter konsumen bisnis anda?

Fokus pertanyaan untuk extreme user dan kuesioner online:
•

Media online apa yang sering anda gunakan?

•

Dimanakah anda membeli produk makanan ringan?

•

Seberapa sering anda mengkonsumsi makanan ringan?

•

Berapa range budget yang dikeluarkan untuk membeli suatu produk
makanan ringan?

•

Apa yang menjadi pertimbangan anda dalam membeli suatu produk
makanan ringan?

•

Selain segi rasa, apakah visual yang menarik dapat mempengaruhi anda
untuk membeli makanan ringan?

•

Apakah visual desain Crun-Chic sudah sesuai dengan pesan yang
disampaikan?
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NO

TEKNIK

SUMBER

PENGUMPULAN

DATA

INSTRUMEN

DATA
1

Wawancara

Expert User

Pakar Branding:

(Kualitatif)

•

Pendapat narasumber terhadap
desain visual Crun-Chic

•

Pendapat narasumber terhadap
brand identity Crun-Chic

•

Memberikan insight mengenai
media promosi yang tepat

•

Mengetahui trend desain terkini
dan

pengaruhnya

terhadap

pembentukan brand baru
•

Menggali

pengalaman

narasumber dalam mendesain
suatu produk
Business Owner Kuliner:
•

Persepsi narasumber mengenai
produk Crun-Chic

•

Menggali
narasumber
marketing

pengalaman
tentang
dan

cara
cara

mempromosikan bisnisnya.
Extreme User

•

Pendapat narasumber terhadap
produk Crun-Chic

•

Pendapat narasumber terhadap
desain visual Crun-Chic

•

Strategi komunikasi yang sesuai
untuk produk Crun-Chic

•

Pendapat narasumber terhadap
minat beli suatu produk baru
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2

Kuesioner

Responden

•

(Kuantitatif)

Pendapat responden mengenai
produk Crun-Chic

•

Pendapat responden mengenai
desain visual Crun-Chic

•

Pemahaman
terhadap

responden
pesan

yang

disampaikan produk Crun-Chic
•

Strategi komunikasi yang sesuai
untuk produk Crun-Chic

Tabel 3. 3. Instrumen Pengumpulan Data
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