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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Untuk membentuk brand identiy yang baik, terlebih dulu kita harus mengenali 

produk Lune Palette terutama karena lune palette adalah brand startup yang 

sedang berkembang. Kesan pertama para konsumen sangat penting, mulai dari 

logo hingga penampilan visual dan fungsi produk. Logo dibuat dengan 

mempertimbangkan contemporaneity, sense of aesthetics, feeling of interest dan 

sense of style namun juga sesuai dengan nama dan gender brand (female). Hal 

ini sangat penting dalam membangun reputasi produk. Tentunya visual produk 

juga sangat mendukung brand identity, oleh karena itu mengikuti keinginan pasar 

milenial yang terus berganti sangat penting bagi Lune Palette. Selain itu, 

mengambil keuntungan dari psikologi dan teori yang sudah ada juga akan sangat 

membantu bagaimana brand identity Lune Palette terbentuk. 

Dari penjabaran diatas, berikut adalah solusi Rumusan Masalah yang 

didapatkan: Merancang brand identity yang kuat untuk Lune Palette yang sesuai 

bagi generasi milenial terutama makeup enthusiast sehingga dapat membuat 

kegiatan makeup lebih praktis.  

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Lune Palette adalah brand startup yang sedang berkembang. Untuk 

membangun brand identity yang kuat, maka Lune Palette membuat logo yang 

menarik dengan design yang mahal, walau harganya tetap terjangkau dengan 

membuat logo yang sederhana. Media promosi Lune Palette dibuat dengan 

mempertimbangkan bagaimana konsumen akan mengerti fungsi dan keunggulan 

produk ini. Hal ini dilakukan dengan membuat video - video promosi singkat yang 

menggambarkan bagaimana cara menggunakan produk dan seperti apa 

keunggulannya.  Secara visual, desain dari Lune Palette dibuat sederhana namun 

tetap menarik mulai dari visual produk, media promosi cetak, hingga media 

promosi digital. 

Lune Palette adalah produk palette makeup tools yang sedang berkembang 

di dalam dunia makeup, yang menggunakan sistem magnet sebagai bahan 
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utamanya. Magnet ini berfungsi untuk menampung produk makeup berbentuk 

compact seperti eyeshadow, blusher, hingga bedak padat. Pengguna dapat 

mendesain sendiri isi makeup palette mereka dari warna hingga susunan produk 

yang ada dalam palette ini. Sehingga, para pengguna dapat membawa semua 

produk favorit mereka dalam satu palette. Terlebih lagi desain visual Lune Palette 

memiliki banyak pilihan dengan berbagai kepribadian yang berbeda. 

Adapun brand attrubutes dari Lune Palette yang merupakan palette dengan 

bahan yang kuat sehingga dapat melindungi makeup yang ada di dalamnya. Tidak 

hanya itu, Lune Palette juga membuat kegiatan makeup lebih mudah karena dalam 

satu palette dapat melengkapi berbagai kebutuhan.  

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Floral dan nature dan memiliki 2 warna khas, yaitu warna cream peach dan 

warna natutral. Memanfaatkan ruang negatif dan terkadang asimetris. Memiliki 

kesan yang feminin mulai dari pemilihan logo hingga penampilan visualnya. 

Berikut adalah elemen desain yang dikembangkan: 

a) Gaya design pada logo Lune Palette merupakan gaya design swiss. 

Gaya design swiss mengarah pada pemanfaatan ruang negatif dan 

mengutamakan kesan yang bersih serta asimetris. 

b) Gaya dessign pada elemen visual Lune Palette mengarah pada warna 

putih, peach, pink, terinspirasi dari langit senja saat menunggu bulan 

terbit. Elemen visual dibuat dengan garis - garis tipis tidak beraturan 

yang terinspirasi dari kelembutan kaum hawa. 

c) Gaya design pada media promosi Lune Palette memiliki gaya yang 

minimalis. Warna - warna sunset diberikan, sehingga memberikan 

kesan yang natural. Serta adanya elemen fotografi yang mencari 

perhatian sehingga menambah kesan bahwa Lune Palette adalah 

makeup tool. 

Gaya dessign pada packaging Lune Palette memiliki gaya yang minimalis dan 

sederhana. Agar lebih menarik, maka ditambahkan elemen natural sebagai atribut 

diluar packaging berupa fake flower atau sejenisnya, berganti secara seasonal.  
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Berikut adalah media komunikasi yang digunakan Lune Palette: 

 

a) Poster Display 

Berdasarkan Developing Effective Marketing Materials: Promotional 

Posters and Flyer Design Considerations (2015), poster merupakan 

alat komunikasi yang dapat menarik perhatian dan memotivasi 

konsumen untuk membeli suatu produk. Hal ini berkaitan dengan 

membangun awareness kepada konsumen mengenai suatu produk 

atau jasa yang ditawarkan. 

 

b) Brochure 

Berdasarkan Pelaksanaan Promosi Melalui Media Cetak Brosur Pada 

Objek Wisata (2017), brochure merupakan media promosi yang dapat 

mudah digunakan untuk memberikan informasi dengan cara yang 

menarik. Hal ini berkaitan dengan membangun awareness kepada 

konsumen mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

 

c) Video dan Moving Poster Product Introduction pada Instagram  

Berdasarkan A Tale of Four Platforms: Motivations and Uses of 

Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat Among College 

Students? (2017), media sosial yang paling sering digunakan oleh 

generasi milenial adalah Instagam. Pada instagram, media yang paling 

sering digunakan adalah video dan moving poster. Hal ini berkaitan 

dengan membantu konsumen melakukan evaluasi value proposition 

yang ditawarkan. 

 

d) Point of Purchase (PoP) 

Berdasarkan Business Communication for Success - GVSU Edition 

(2017), PoP adalah alat marketing yang bagus untuk digunakan bila 

brand ingin menyampaikan pesan yang sama ke berbagai lokasi 

secara bersamaan. Terlebih lagi, PoP merupakan media yang dapat 

menarik perhatian konsumen. Hal ini berkaitan dengan membantu 

konsumen melakukan evaluasi value proposition yang ditawarkan.    
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e) Highlight Instagram 

Berdasarkan A Tale of Four Platforms: Motivations and Uses of 

Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat Among College 

Students? (2017), Lune Palette juga sebaiknya menggunakan feature 

instagram yang sedang juga sering digunakan yaitu story highlight 

sebagai alat branding dan memberikan informasi. Hal ini terkait 

dengan memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli. 

 

f) X-Banner 

Berdasarkan Business Communication for Success - GVSU Edition 

(2017), X Banner merupakan media yang bagus untuk menyampaikan 

pesan teknikal dengan bantuan gambar sehingga calon konsumen 

dapat dengan mudah menganalisa dan memahami pesan tersebut.Hal 

ini terkait dengan menyampaikan value proposition kepada konsumen. 

 

g) Email News 

Berdasarkan Business Communication for Success - GVSU Edition 

(2017), email merupakan media komunikasi yang paling populer dan 

flexibel. Email dapat digunakan sebagai tempat menampung kritik, 

saran, dan permintaan bantuan. Terlebih lagi email dapat digunakan 

untuk kegiatan customer relation dan marketing. Hal ini terkat dengan 

Menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli (after sales 

service).  
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3.2.3 Program Media  

Berikut adalah tahapan komunikasi antara brand / produk dengan 

konsumennya melalui setiap media. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 
Poster 

Display 

Minggu ke 2 

Oktober 2018 

Secara offline di Panda 

Box Pakuwon Mall 

Membangun 

Awareness 

konsumen 

2 Brochure 
Minggu ke 2 

Oktober 2018 

Secara offline di Panda 

Box Pakuwon Mall 

Membangun 

Awareness 

konsumen 

3 Video 
Minggu ke 1 

Oktober 2018 

Secara online di 

instagram @lunepalette 

Membantu 

konsumen 

evaluasi 

4 
Moving 

Poster 

Minggu ke 1 

Oktober 2018 

Secara online di 

instagram @lunepalette 

Membantu 

konsumen 

evaluasi 

5 PoP 
Minggu ke 2 

Oktober 2018 

Secara offline pada 

produk 

Membantu 

konsumen 

evaluasi 

6 
Instagram 

Highlight 

Minggu ke 3 

Oktober 2018 

Secara online di 

instagram @lunepalette 

Memfasilitasi 

transaksi jual-

beli 

7 X Banner 
Minggu ke 3 

Oktober 2018 

Secara offine saat 

konsumen membeli 

Menyampaikan 

value 

proposition 

8 Email News 

Minggu ke 4 

September 

2018 

Secara online pada 

seasonal news email 

After sales 

service 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut adalah anggaran belanja guna merealisasikan media promosi.   

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster Display Biaya Cetak 1 pcs 25.000 25.000 

2 Brochure Biaya Cetak 50 pcs 1.000 50.000 

3 Video Biaya Operasional 1 pages - - 

4 Moving Poster Biaya Operasional 1 pages - - 

5 PoP Biaya Eksekusi 

Desain 

3 pcs 500.000 500.000 

6 Instagram Highlight Biaya Operasional 1 - - 

7 X Banner Biaya Cetak 1 180.000 180.000 

8 Email News Biaya Operasional 1 - - 

Total 755.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

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

Berikut adalah mock up desain yang digunakan untuk keperluan Uji coba. 

Gambar 3.1 Gambar Mock-Up Produk Lune Palette 
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Gambar 3.2 Logo Lune Palette 

 

Gambar 3.3 Media Promosi non-video Lune Palette 
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Gambar 3.4 PoP Lune Palette 

 

Gambar 3.5 Story Board Moving Poster Product Introduction Lune Palette 



 

 

 39 

Gambar 3.6 Story Board Promotional Video Lune Palette 

 

Gambar 3.7 Story Board Instagram Highlight Lune Palette 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Berikut informasi terkait subjek coba: 

 Nama Profil 

Expert 

Users 

Sheilen Wei 

 

1. Seorang Illustrator. 

2. Lulusan: Universitas Ciputra 

3. Kelahiran tahun 1994 

4. Mahir makeup cosplay. 

Chelsea Munandar 

1. Seorang MUA based in Surabaya 

2. Lulusan: Universitas Airlanga 

3. Kelahiran tahun 1993 

4. Mahir makeup graduation 

Jonathan Chanutomo 

1. Seorang illustrator 

2. Lulusan: Universitas Ciputra 

3. Kelahiran tahun 1989 

4. Sempat melikis langit – langit gereja 

Yakobus 

Extreme 

Users 

Virania Puspita Sari 

1. Seorang Fashion Designer 

Assistant. 

2. Kelahiran tahun 1996. 

3. Menyukai Western makeup style. 

Jessica Ellyn 

1. Seorang Makeup Enthusiast. 

2. Kelahiran tahun 1996. 

3. Menyukai Korean makeup style. 

Stefanie Halim 

1. Seorang MUA Freelancer. 

2. Kelahiran tahun 1990. 

3. Menyukai Korean makeup style. 

FGD 8 correspondents 

1. Millennial (usia 21 – 30). 

2. Makeup Enthusiast yang mengikuti 

tren makeup. 

3. Menyukai hal baru. 

Tabel 3.3 Profil Subjek 
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3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk yang dilakukan dengan cara wawancara ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengetahui tingkat 

efisiensi dan daya tarik dari prototype yang telah dihasilkan. Data yang didapat 

berupa data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya. 

Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang benar dan 

akurat sehingga dapat membantu mengembangkan brand identity Lune Palette 

sehingga dapat diterima para makeup enthusiast pada generasi milenial ini.  

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Review desain …. 

Review Tren desain …  

Review strategi branding/ promosi … 

Extreme user Persepsi terhadap prototype.... 

Persepsi terhadap pemilihan Media …  

Preferensi media promosi ... 

Persepsi responden terhadap 

prototype ...  

Pemahaman responden terhadap 

pesan ... 

Focus Group 

Discussion 

(Kualitatif) 

Responden 

Tabel 3.4 Instrumen Wawancara dan FGD 

 


