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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada bab sebelumnya, dihasilkan 

kesimpulan bahwa pada jaman sekarang ini semua bisnis yang memiliki 

hubungan erat dengan teknologi informasi dan internet membutuhkan sebuah 

identitas brand yang membantu konsumen untuk mempercayai brand tersebut. 

Merancang brand identity adalah suatu proses mengekspresikan sebuah value 

dan nilai yang ingin disampaikan melalui produk atau jasa yang ditawarkan 

secara visual maupun verbal. Brand identity akan menjadi jati diri sebuah brand 

agar lebih mudah untuk dikenal dan dipercaya untuk jangka waktu yang lama. 

Pada brand identity akan memuat banyak hal mulai dari nama, logo, tagline, 

value proposition, dan lain sebagainya. 

Pada perancangan Tugas Akhir ini akan digunakan beberapa teori sebagai 

acuan, yaitu teori brand identity, teori brand, teori mascot design, teori warna, 

dan lain lain. Dalam perancangan brand identity nantinya akan didukung dengan 

perancangan media promosi yang disesuaikan dengan target market sehingga 

lebih efektif dan tepat pada sasaran. 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa solusi dari rumusan masalah adalah 

merancang brand identity untuk Sendwish yang sesuai bagi Creative 

Entrepreneur / Start Up sehingga dapat dengan mudah menemukan penyedia 

jasa kemasan yang terpercaya dan kreatif. 
 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Solusi desain komunikasi visual yang digunakan dalam menjawab 

permasalahan yang dijabarkan pada bab 1 Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

(1) Brand Verbal  

Sendwish merupakan One Stop Creative Service sebagai penyedia 

kemasan yang dirancang dalam bentuk packaging e-commerce 

bersistem editable website dengan kepercayaan dan kreatifitas sebagai 

konsep utama agar value produk dapat terkomunikasikan kepada 

masyarakat. 
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(2) Brand Attributes 

Kata kunci dari brand Sendwish adalah creative dan trusted. Creative 

menggambarkan bahwa setiap desain dan jasa yang diberikan 

Sendwish totalitas dan menggunakan jenis atau metode desain yang 

kreatif yang sangat cocok bagi creativepreneur atau start up. Sedangkan 

Trusted disini, Sendwish akan selalu menjaga semua privasi dan 

keamanan konsumen dalam berbelanja atau melakukan pemesanan 

kemasan, karena akan dikontrol sehingga dapat menghindari 

kekhawatiran yang dihadapi oleh konsumen ketika melakukan transaksi 

online maupun offline.  

(3) Brand Line 

Berdasarkan brand attributes tersebut, maka dapat dijabarkan kata 

kuncinya antara lain Creative Service, Creative Packaging, dan Trusted. 

Sehingga tagline yang sesuai untuk Sendwish adalah Packaging for 

Your Creative Start! 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan penjelasan mengenai brand dan solusi komunikasi visual 

pada bab sebelumnya, maka konsep gaya desain yang akan diaplikasikan oleh 

Sendwish adalah Flat Design dengan dukungan elemen desain seperti ilustrasi 

dan fotografi.  

Berdasarkan hasil riset, konsep gaya desain Sendwish akan menggunakan 

logo, layout, typography, colour pallet, dan photography. Berikut ini merupakan 

ciri-ciri visual yang akan melekat pada perancangan brand identity Sendwish: 

 

3.1.1.1. Konsep Logo 

Penerapan gaya desain flat design akan mulai diterapkan dalam 

pembuatan logo. Dengan menggunakan beberapa poin penting yang menjadi 

karakter dari flat design yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu 

simplicity, rapi, non-skeuomorphic, dan simple differentiate colours, maka 

akan membentuk logo yang cenderung minimalist 

Elemen logo yang digunakan dalam perancangan brand identity 

Sendwish adalah logogram dan logotype, yaitu terdapat simbol dan tipografi.  
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Gambar 3.2.1.1.1 Contoh Logo 

Sumber: jagodesain.com 

 

Konsep gaya desain minimalist yang diusung dari gaya desain flat 

design secara khusus untuk desain logo ini, dapat juga disebut sebagai gaya 

desain Swiss International Design pada abad ke-20 ini cocok untuk digunakan 

sebagai gaya desain untuk logo karena memiliki karakter yang bersih, mudah 

dibaca, dan menggunakan white space sehingga secara langsung 

memfokuskan mata audience pada konten yang benar-benar penting (Heller, 

2013). Karena elemen yang terlalu dekoratif mampu mengaburkan pesan 

yang ingin disampaikan oleh brand kepada audience. 

Sendwish merupakan jasa penyedia kemasan yang tidak akan jauh 

dari benda berbentuk geometris sebagai acuan. Maka dari itu, logogram 

Sendwish diambil dari perpaduan huruf S dengan bentuk geometris kubus 

dengan elemen garis yang sederhana dengan satu ukuran dan tumpul, 

sehingga menimbulkan kesan yang kokoh dan corporate namun tetap 

dinamis. Menurut Alina Wheeler (2014 : 54), jenis logogram ini disebut 

letterform marks dimana huruf tunggal digunakan sebagai titik fokus grafis 

yang khas milik suatu brand. Letter tersebut dibuat dengan desain yang unik 

dan eksklusif yang dipenuhi dengan makna atau kepribadian yang ingin 

disampaikan oleh brand. Dengan adanya logoggram membuat konsumen 

potensial semakin mudah untuk menginterpretasikan apa yang ingin 

disampaikan oleh perusahaan (Budelmann et al., 2013 : 8). 

Logotype Sendwish dibuat hanya dengan menggunakan huruf-huruf 

simpel non-dekoratif, sederhana, dan tumpul. Hal ini diaplikasikan untuk 

menunjukkan kesan yang dinamis. 
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3.1.1.2. Konsep Layout 

Gaya desain yang digunakan dalam pengaplikasian layout 

menggunakan karakteristik dari flat design yaitu simplicity, simple differentiate 

colours, dan non-skeuomorphic.  

Sesuai dengan tagline yang diusung oleh Sendwish yaitu “Packaging 

for Your Creative Start!”, menurut dictionary.com, creative memiliki sinonim 

expression, imaginative, and productive yang secara universal berarti “having 

the quality or power of creating”. Diambil dari sinonim dan image yang ingin 

dibangun tersebut, lahirlah gaya desain flat design yang memadukan ilustrasi 

sebagai elemen desain yang kreatif dan sedikit pendukung fotografi. 

Perpaduan ini akan membantu desain layout Sendwish lebih 

memorable karena memiliki keunikan tersendiri dengan adanya perpaduan 

antara flat design yang cenderung simplicity dengan ilustrasi atau fotografi.  

 

 

Gambar 3.2.1.2.1 Contoh Flat Design Layout 

Sumber: pinterest.com 

 

3.1.1.3. Konsep Typography 

Pemilihan jenis huruf harus disesuaikan dengan manfaat dan 

penggunaannya agar bisa menyampaikan identitas brand dengan baik. Hal 

yang ingin ditonjolkan dari typography yang digunakan adalah memiliki tingkat 

readability yang tinggi, dinamis, dan corporate. Jenis tipografi yang digunakan 

Sendwish adalah serif sebagai bodytext dan san serif sebagai logotype serta 

headline.  

Maka dari itu, jenis huruf sans serif yang digunakan adalah Renogare 

dan Comfortaa. Jenis huruf san serif memiliki kesan yang modern, universal, 

dan dinamis. Renogare dan Comfortaa termasuk dalam Geometric Sans Serif 

dari era awal Modernism, dimana kejelasan desain sangatlah penting dalam 
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penyampaian informasi dan san serif merupakan salah satu ideal type dengan 

struktur monoline yang simpel. Karakter keduanya sangat well-readability dan 

well-clarity sehingga ideal untuk digunakan dalam berbagai ukuran (Dabner, 

2013 : 71 -73).  

 

 Renogare 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1234567890.,!? 

 Comfortaa 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1234567890.,!? 

 

Sedangkan jenis huruf serif yang digunakan adalah Timeless. Jenis 

huruf serif yang memiliki kait pada ujung stroke ini memberikan kesan 

corporate dan serius. Sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai 

bodytext pada setiap media yang digunakan oleh Sendwish agar dapat 

menyampaikan image yang corporate. 

 

 Timeless 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1234567890.,!? 

 

 

3.1.1.4.  Konsep Colour Pallete 

Jenis palet warna yang digunakan untuk aset perusahaan adalah 

warna biru. Menurut Alnasuan (2016 : 2 – 3), warna biru merepresentasikan 

official business, kepercayaan, tanggung jawab, ketenanangan, keandalan 
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dan kesentosaan. Didukung oleh Garret Moon (2016 : 19), menambahkan 

bahwa warna biru dikenal sebagai warna yang ideal untuk membangun suatu 

hubungan terutama dalam hal promosi.  

Sedangkan warna abu-abu merupakan warna netral yang digunakan 

untuk mendampingi warna biru. Warna abu-abu dikenal sebagai warna yang 

netral dan luas.  

 

Gambar 3.2.1.4.1 Palet Warna Biru 

Sumber: Data Penulis 

 

Sedangkan warna pendukungnya adalah warna jingga. Warna Jingga 

dapat merepresentasikan warna yang hidup, cerah, dan positif. Kemudian 

ditambahkan oleh Garret Moon (2016 : 18), jingga memiliki makna psikologis 

yang sangat menarik karena memadukan kekuatan dari warna merah dan 

kesenangan dari warna kuning. Warna jingga mampu menciptakan rasa 

kesenangan serta kebebasan dalam visual (kreatif).  

 

Gambar 3.2.1.4.2 Palet Warna Jingga 

Sumber: Data Penulis 
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Selain warna yang digunakan untuk company assets, Sendwish juga 

memiliki keleluasaan dalam menggunakan warna-warna lain terutama ketika 

dihadapkan dengan produk atau desain yang tidak sesuai dengan kriteria 

warna perusahaan. Dapat terjadi ketika sedang melakukan layouting atau 

kegiatan fotografi namun dengan kontras yang sama dengan warna 

perusahaan Sendwish. Didukung oleh teori Colour Combination: Contrast and 

Harmony dalam buku Graphic Design School milik Dabner et al. (2013 : 97) 

yaitu menggunakan dua atau beberapa warna yang berbeda namun bekerja 

bersama sehingga mampu menjadi satu harmoni yang sama. 

 

3.1.1.5.  Konsep Photography Visual 

Gaya visual fotografi yang ditampilkan akan menggunakan gaya 

fotografi product advertising yang minimalist dengan memainkan warna untuk 

membuat objek utama atau produk menjadi lebih menarik sehingga 

memberikan kesan hidup.  

 

Gambar 3.2.1.6.1 Contoh Photo Commercial Advertising 

Sumber: pinterest.com 
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Kegiatan fotografi juga akan dilengkapi dengan kegiatan digital 

imaging atau editing yang memadukan konsep flat design sebagai 

pendukungnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk 

media promosi.  

 

Gambar 3.2.1.6.2 Contoh Perpaduan Flat Design dan Fotografi 

Sumber: instagram.com/paperclip.indonesia 

 

Photo Commercial Advertising merupakan gaya visual fotografi yang 

khusus diambil untuk keperluan promosi dibangun (IDS Education Team, 

2013). Biasanya akan dibuat semenarik mungkin agar mampu meningkatkan 

hasrat atau kepercayaan konsumen dalam membeli dengan bantuan editing 

atau digital imaging. Elemen-elemen fotografi akan disesuaikan dengan 

portofolio produk Sendwish menggunakan komposisi dinamis dan 

menggunakan elemen atau warna untuk mengisi kanvasnya sesuai dengan 

mood yang ingin dibangun (IDS Education Team, 2013). Gaya fotografi 

produk ini akan digunakan sebagai alat pengenalan produk dan katalog 

produk karena sifatnya lebih detail dan jelas.  

 

3.1.1.6. Konsep Mascot Design 

Sesuai konsep keseluruhan identitas brand Sendwish yang 

diadaptasi adalah flat design, maka konsep desain maskot akan mengikuti 

gaya desain flat design yang berkarakter simplicity, non-skeuomorphic, dan 

sederhana dalam pembedaan warna. Maka dari itu, desain akan dibuat 

seminimal mungkin menggunakan tektur, gradasi warna, hingga bayangan 

untuk menjaga konsistensi dari gaya desain flat design itu sendiri. Sebagai 

pembedaan warna dalam desain maskot, akan menggunakan colour pallete 

perusahaan agar meningkatkan keterkaitan dan kesinambungan antara 

maskot dengan Sendwish. 
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Sesuai dengan panduan Arketipikal milik Brown (dalam Daniel, 2014 : 

13) pada bab sebelumnya, maka arketipikal yang digunakan adalah dari 

kluster Creative yaitu The Explorer, karakteristiknya memiliki ambisi untuk 

membantu konsumen dengan mempertahankan kemandirian, mencari tahu 

jati diri, mengekspresikan diri sendiri, dan keunikannya. Menurut Mark dan 

Pearson (dalam Daniel, 2014 : 37), The Explorer mengundang konsumen 

untuk bergabung dengannya dalam pertualangan karena sifat The Explorer 

yang memprovokasi tingkat keterlibatan konsumen dengan brand. Biasanya 

arketipe ini sangat berguna untuk merek yang menawarkan jasa atau produk 

yang melibatkan pengalaman. Secara khusus dikutip dari Daniel (2014 : 37), 

bahwa personality The Explorer adalah confident, adventure, attractive, open-

minded, dan cheerful. 

Sedangkan untuk karakter fisiknya menggunakan model Brown 

(dalam Daniel, 2014 : 13) yaitu Anthropomorphism dengan menggunakan 

transformasi manusia yang telah diberi nama Steve Sender.  Sedangkan 

model hubungan figuratifnya dengan brand Sendwish adalah hubungan 

metonymical atau personifikasi hanya diperuntukkan untuk menjadi 

pendukung, bukan merupakan bagian dari logo. 

Character Gender menggunakan tampilan seorang pria muda yang 

akan menggunakan sifat atau karakter dari arketipikal The Explorer yang 

dikembangkan dengan gaya berpakaian rapi dan corporate untuk 

menggambarkan image atau brand attributes yang ingin disampaikan oleh 

Sendwish. Tampilan manusia akan memudahkan maskot dalam hal diterima 

dalam masyarakat umum, seperti yang telah disebutkan oleh Belk dan 

Mahotra (dalam Daniel, 2014 : 14) 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Tahapan komunikasi kepada konsumen dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian channel phase, yaitu: 

 Tahap Awareness 

Merupakan tahapan untuk membangun awareness kepada konsumen 

mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 
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 Tahap Evaluation 

Merupakan tahapan untuk membantu konsumen dalam mengevaluasi 

value proposition yang ditawarkan. 

 Tahap Purchase 

Merupakan tahapan yang dapat memfasilitasi terjadi transaksi jual atau 

beli. 

 Tahap Delivery 

Merupakan tahapan untuk menyampaikan value proposition dalam 

wujud barang, jasa, atau bahkan suatu pengalaman kepada konsumen. 

 Tahap Aftersales 

Merupakan tahapan dimana perusahaan menyediakan sarana 

pendukung pasca transaksi jual atau beli. 

 

Tahapan komunikasi konsumen tidak akan luput dari siapa konsumen atau 

target pasar itu sendiri. Maka dari itu, berikut ini penjabaran mengenai target 

pasar yang akan mempengaruhi seluruh penggunaan brand identity dan aplikasi 

media promosi yang dilakukan oleh Sendwish. Target pasar inilah yang akan 

menjadi fokus dari segala kegiatan promosi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan, berikut target pasar yang dituju: 

 Target pasar berdasarkan motivasi konsumen 

Merupakan konsumen yang termotivasi melalui ekspresi atau self 

expression yang berani menerima resiko dan variasi dalam mencoba hal 

baru. Kemudian termotibvasi dari cita-cita (ideals) yang diikuti oleh 

pengetahuan dan prinsip baru dalam jasa kemasan yang diberikan oleh 

Sendwish melalui inovasinya. Kedua motivasi tersebut mengikuti tren 

urban yang segmennya mencakup usia 21 – 35 tahun yang sedang 

membangun start up dengan cita-cita yang ideal. 

 Target pasar berdasarkan sumber daya konsumen 

Merupakan konsumen yang tergolong thinkers ditandai dengan 

profesional, memiliki kepuasan yang termotivasi dari cita-cita, menghargai 

keterlibatan, memiliki pengetahan dan bertanggung jawab. Mereka 

mencari produk atau jasa yang sesuai dengan fungsinya, ketahanannya, 

dan nilai dari suatu produk. Dan termasuk golongan experiencers yang 

antusias, muda, dan memiliki pribadi yang impulsif terhadap tantangan 
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yang menyerupai tipikal antusias dari segmen muda 21 -35 tahun yang 

sedang membangun start up dalam mencapai kesuksesan di Surabaya. 

 

Berdasarkan target pasar tersebut dapat disimpulkan bahwa target pasar 

dari Sendwish memiliki keseharian yaitu chatting, menggunakan media sosial, 

browsing internet, pergi ke mall, bekerja di kantor, berbelanja atau melihat produk 

secara online, pergi makan, pergi bersosialisasi, menonton tv, menonton 

streaming, dan menonton bioskop. Dari rangkaian identitas tersebut, maka acuan 

yang dapat digunakan oleh Sendwish agar dapat menyampaikan komunikasi dan 

menyampaikan value proposition secara tepat kepada target pasar dalam 

pembuatan identitas visual adalah sebagai berikut: 

1. Brand Guidelines 

Buku brand guidelines digunakan sebagai standarisasi identitas brand 

dengan tujuan untuk menjaga identitas brand perusahaan agar tetap 

konsisten. Di dalam brand guidelines akan dijelaskan secara mendalam 

mengenai hal-hal dasar seperti brand philosophy hingga aturan dalam 

menggunakan elemen desain dan pengaplikasiannya. 

 

2. Letterhead 

Letterhead atau kop surat merupakan sebuah alat komunikasi formal dan 

berbentuk fisik. Surat sangat diperlukan sebagai komunikasi formal 

kepada vendor, partner, dan antar divisi. Kop surat termasuk dalam 

tahap awareness. 

Ukuran: 21 cm x 29,7 cm 

Material: BC Paper 

 

3. Standard Envelop 

Amplop merupakan pembungkus surat atau benda yang dikirimkan 

secara formal atau pos. Standard Envelope digunakan untuk surat dan 

dokumen pendek, yang memungkin surat atau dokumen tersebut dilipat. 

Standar Envelope termasuk dalam tahap awareness. 

Ukuran: 23 cm x 11,5 cm 

Material: BC Paper 
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4. A4 Envelope 

Amplop merupakan pembungkus surat atau benda yang dikirimkan 

secara formal atau pos. A4 Envelope biasanya digunakan untuk surat 

atau dokumen penting yang tidak boleh dilipat. A4 Envelope termasuk 

dalam tahap awareness. 

Ukuran: 21 cm x 29,7 cm 

Material: BC Paper 

 

5. Folder 

Map atau disebut juga folder merupakan tempat menyimpan atau 

menaruh suatu dokumen yang sudah dispesifikasikan sesuai kebutuhan 

dan jenis dari dokumennya. Sehingga saat dokumen itu diperlukan, file 

yang terdiri dari beberapa kertas kecil ataupun besar sudah terorganisir 

dan tidak hilang tercecer. Folder termasuk dalam tahap awareness. 

Ukuran: 25 cm x 35 cm 

Material: BC Paper 

 

6. Business Card 

Kartu nama adalah sebuah kartu yang menyampaikan informasi sebuah 

perusahaan maupun individu yang disampaikan hanya sebagai tanda 

pengenal atau pengingat dalam sebuah perkenalan formal. Business 

Card termasuk dalam tahap awareness. 

Ukuran: 9 cm x 5,5 cm 

Material: BC Paper 

 

7. Stamp 

Stempel kertas yang digunakan sebagai alat pengesahan dan legalisir 

suatu dokumen. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-

Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggara Pendaftaran Perusahaan, yaitu 

tentang penggunaan stempel berfungsi untuk lebih memperkuat 

keabsahan dokumen-dokumen yang tertera dalam peraturan tersebut. 

Stamp termasuk dalam tahap awareness. 

Ukuran: 4 cm x 4 cm 

Warna: Biru 
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8. ID Card 

Kartu identitas yang tidak hanya digunakan oleh karyawan perusahaan, 

tetapi memberi pandangan tersendiri yang mendukung formalitas, nilai, 

serta image perusahaan di dalam atau di luar acara perusahaan. ID Card 

termasuk dalam tahap awareness. 

Ukuran: 9 cm x 5,5 cm 

Material: PVC 

 

9. Note Book 

Note book merupakan salah satu alat yang diperlukan untuk bekerja 

profesional, karena telah menjadi salah satu media termudah untuk 

mencatat ide dibandingkan kertas. Kegunaan note book bagi perusahaan 

adalah dapat membawa pesan atau sebagai pengingat yang selalu dapat 

diakses oleh target audience ketika menggunakannya. Note Book 

termasuk dalam tahap awareness. 

Ukuran: 17 cm x 10 cm 

Material: Florida Paper dan HVS 

 

10. Versatile Disc 

DVD (Digital Versatile Disc) merupakan sebuah media penyimpanan 

digital yang isinya sangat variatif. DVD dapat memainkan film, audio 

dengan kualitas baik, dan menyimpan data lebih banyak dibandingkan 

compact disc. DVD juga mampu menyimpan data lain seperti foto, surat, 

dokumen, atau data berupa informasi dari komputer untuk kebutuhan 

perusahaan. Versatile Disc termasuk dalam tahap awareness. 

Ukuran: 4 gigabytes 

 

11. Uniform 

Seperangkat pakaian atau atribut formal sebagai tanpa pengenal yang 

dikenakan serupa oleh suatu atau seluruh anggota perusahaan ketika 

bekerja, berpartisipasi, dan melakukan kegiatan yang bersangkutan 

dengan perusahaan. Uniform termasuk dalam tahap awareness. 

Material: Polo Shirt 
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12. Transportation 

Transportasi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan 

mulai dari pertemuan, layanan delivery produk, hingga sebagai alat 

promosi. 

Material: Outdoor Car Sticker 

 

Selain adanya identitas visual, juga diperlukan adanya media promosi 

untuk menarik perhatian, meningkatkan awareness, dan pada akhirnya 

meningkatkan penjualan produk. Beberapa media promosi yang dibutuhkan oleh 

Sendwish antara lain: 

 

1. Instagram 

Instagram merupakan salah satu media yang paling mudah dijangkau 

oleh target market berusia muda mulai dari 20 – 35 tahun. Didukung oleh 

Balakrishnan et al. (dalam Indika, 2017 : 28) menganjurkan semua 

perusahaan atau pemasar untuk mengaplikasikan media sosial dalam 

kegiatan promosinya. Karena media sosial merupakan media pemasaran 

yang paling penting dalam menjangkau segmen pasar usia muda dengan 

cara yang lebih cepat dan efisien. Berikut adalah dua fitur instagram yang 

akan digunakan: 

 Instagram Feeds 

Instagram Feeds merupakan fitur berbagi postingan foto atau 

video yang dapat diedit sedemikian rupa dan dilihat oleh pengguna 

lain dari seluruh dunia. Instagram Feeds memungkinkan pengguna 

untuk membuat caption menarik dan menambahkan hashtag untuk 

mempermudah pembeli atau penjual dalam melakukan sortir 

terhadap apa yang sedang dicari. Selain dari segi desain feeds, 

Sendwish akan memanfaatkan fitur tersebut dengan membuat hash 

tag #hiSendwish #withSendwish. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui Instagram Feeds adalah (1) 

Media untuk membangun awareness kepada konsumen mengenai 

jasa yang ditawarkan oleh Sendwish dengan mempublikasikan jasa 

dan produk yang telah dihasilkan; (2) Menyampaikan value 
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proposition melalui postingan mengenai jasa atau pengalaman 

sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui apa yang 

ditawarkan dan melihat lebih detail foto, portofolio hingga cara 

pemesanannya; (3) Memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli 

menggunakan media Instagram, Sendwish akan dengan senang hati 

menerima direct message pelanggan yang nantinya akan disalurkan 

ke website, line, atau whatsapp mengikuti ketersediaan konsumen. 

Posting akan dilakukan setiap hari sekali dengan rentang waktu 

diantara pagi pukul 06.00 – 08.00 saat bangun pagi, siang pukul 

12.00 – 13.00 saat makan siang atau istirahat, dan malam hari pukul 

21.00 – 22.00 saat menjelang tidur.  

 Instagram Stories 

Instagram Stories merupakan salah satu fitur baru yaitu dapat 

memposting foto atau video dalam kurun waktu 24 jam dan akan 

menghilang. Fitur ini dapat disimpan juga melalui fitur lain bernama 

highlight, sehingga memungkin audience yang belum melihat story 

tersebut dapat melihat kembali story tersebut sesuai sortir dari 

pemilik instagram. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat 

postingan menjadi jauh lebih menarik dan atraktif dengan 

menggunakan efek atau stiker yang disediakan oleh Instagram. Fitur 

ini akan digunakan sebagai salah satu tempat Sendwish untuk 

membagikan kegiatan dan informasi harian yang dapat Sendwish 

bagikan setiap harinya. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui Instagram Stories adalah (1) 

Media untuk membangun awareness kepada konsumen mengenai 

kegiatan yang sedang dilakukan oleh Sendwish atau promo yang 

sedang berlangsung; (2) Menyampaikan value proposition melalui 

postingan mengenai review produk yang telah dihasilkan, jasa atau 

pengalaman yang ditawarkan oleh Sendwish; (3) Memfasilitasi 

terjadinya transaksi jual-beli menggunakan media Instagram, 

Sendwish akan dengan senang hati menerima direct message 

pelanggan yang nantinya akan disalurkan ke website, line, atau 

whatsapp mengikuti ketersediaan konsumen. 
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Posting akan dilakukan ketika Sendwish memiliki aktivitas dan 

promo yang sedang berlangsung. Untuk rentang waktunya sekitar 2 – 

3 hari sekali yang berisikan review Sendwish terhadap produk atau 

material yang dimiliki yang akan arsipkan pada highlight sesuai 

kategori. 

 

2. Poster 

Poster merupakan media promosi cetak yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi penting dan interaktif yang bisa disebarkan 

melalui offline dibeberapa tempat yang sesuai dengan target pasar 

maupun secara online. Didukung oleh Sunyoto (2014 : 159 -160), iklan 

cetak seperti poster merupakan alat utama bagi pengusaha untuk 

mempengaruhi konsumennya agar membeli produk. Iklan melalui poster 

harus disesuaikan dengan target pasar karena akan sangat berguna 

sebagai media informasi, persuasi, pengingat, hingga pemantapan bagi 

konsumen ketika tertarik dengan apa yang sedang diinformasikan. 

Poster akan dibuat dan dimuat ketika Sendwish mengadakan pop-up 

booth sebagai informasi lokasi, waktu, dan apa yang akan disediakan 

ketika cara berlangsung. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui poster adalah (1) Membangun 

awareness kepada konsumen mengenai jasa atau acara yang sedang 

diselenggarakan; (2) Membantu konsumen mengevaluasi value 

proposition yang ditawarkan dalam jasa atau acara yang 

diselenggarakan. 

Ukuran: 42 cm x 29,7 cm 

Material: Matte Paper 210 gr 

 

3. Brochure 

Brosur merupakan media promosi cetak yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi yang interaktif dan informatif yang disebarkan 

secara masal di sebuah acara. Didukung oleh Sunyoto (2014 : 159 – 

160), brosur merupakan salah satu iklan cetak yang digunakan sebagai 

media promosi yang bersifat informatif dan digunakan sebagai pengingat. 

Ditambahkan juga, bahwa iklan jenis ini murah dan dapat mencakup 
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target pasar dan pasar lain tanpa metode tertentu karena dilakukan 

secara langsung dan masal. 

Brosur akan dibagikan apabila Sendwish mengadakan pop-up booth 

yang memungkinkan pihak Sendwish untuk membagikan brosur informasi 

tersebut kepada semua pengunjung. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui brosur adalah (1) Membangun 

awareness kepada konsumen mengenai jasa atau promosi ketika berada 

dalam atau di luar acara; (2) Membantu konsumen mengevaluasi value 

proposition yang ditawarkan dalam jasa atau acara yang diselenggarakan 

melalui isi dari brosur mengenai jasa atau promo yang ditawarkan; (3) 

Menyampaikan value proposition yang ditawarkan baik pada saat acara 

maupun diluar acara. 

Ukuran: 29,7 cm x 21 cm 

Material: Art Paper 150 gr 

 

4. Catalogue 

Katalog merupakan media penting yang digunakan sebagai perantara 

antara perusahaan terhadap konsumen dalam menjelaskan atau 

memberikan informasi terkait harga dan produk secara detail. Didukung 

oleh Pertiwi (2017), manfaat katalog yaitu untuk menggambarkan jasa 

atau produk yang berisikan deskripsi serta karakteristik secara detail. 

Katalog dapat ditemui ketika Sendwish sedang mengadakan pop-up 

booth atau ketika sedang meeting dengan konsumen sebagai panduan. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui katalog adalah (1) Membantu 

konsumen mengevaluasi value proposition dari jasa atau produk yang 

ditawarkan; (2) Menyampaikan value proposition melalui informasi detail 

mengenai harga, material, dan layanan yang dapat digunakan. 

Ukuran: 21 cm x 19 cm 

Material: BC Paper 

 

5. Merchandise 

Merchandise akan berupa notebook untuk calon konsumen potensial 

atau konsumen yang antusias. Merchandise ini tidak berbeda jauh 
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dengan notebook milik perusahaan, bedanya di dalam merchandise ini 

terdapat contoh material yang dapat dilihat dan dipegang oleh konsumen. 

Sehingga mereka bisa mengetahui secara langsung material yang dimiliki 

Sendwish dan juga tercantum kontak perusahaan, apabila konsumen 

sewaktu-waktu ingin memesan kemasan sembari melihat material yang 

ada. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui merchandise adalah (1) 

Membangun awareness kepada konsumen melalui pemberian 

merchandise; (2) Menyampaikan value proposition yang ditawarkan 

melalui bahan-bahan yang digunakan dalam merchandise. 

Material: Art Paper 260 / HVS 

 

6. Booth 

Mengikuti pameran atau acara yang bertujuan untuk mempromosikan 

Sendwish secara langsung kepada konsumen untuk membangun 

kepercayaan dan profesionalitas. Didukung oleh Sunyoto (2014 :160 – 

166) bahwa dengan adanya personal selling, dapat membentuk 

hubungan positif antara pengusaha dengan calon konsumennya. Dimana 

hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan daya tarik konsumen 

terhadap brand setelah mendapatkan informasi yang pasti dari pihak 

perusahaan langsung. Sifat penjualannya akan jauh lebih fleksibel karena 

dapat menyesuaikan secara langsugn dengan perilaku dan kebutuhan 

calon konsumen. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui booth adalah (1) Membangun 

awareness kepada konsumen dengan mengikuti sebuah acara; (2) 

Menyampaikan value proposition yang ditawarkan secara langsung 

kepada konsumen; (3) Memfasilitasi terjadinya transaksinya jual-beli di 

dalam acara. 

 

7. Standing Banner / X-Banner 

Standing Banner berguna sebagai salah satu alat promosi untuk 

meningkatkan awareness konsumen, karena pada umumnya informasi 

yang dimuat dalam standing banner dapat dilihat dari kejauhan dengan 
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jarak tertentu yang membuat brand dikenal lebih dulu tanpa konsumen 

perlu mendekat. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui standing banner adalah (1) 

Membangun awareness kepada konsumen ketika akan melewati booth; 

(2) Menyampaikan value proposition yang ditawarkan mulai dari informasi 

umum hingga promo yang berlangsung pada saat acara. 

Ukuran: 120 cm x 60 cm 

Material: Albatros (Indoor) 

 

8. Messager Media 

 Line Sticker 

Stiker Line Steve Sender, maskot perusahaan Sendwish akan 

dibagikan kepada konsumen potensial atau konsumen yang antusias 

ketika berhubungan dengan Sendwish Packaging secara gratis. 

Penggunaan stiker ini diharapkan dapat meningkatkan ingatan 

konsumen secara tidak langsung kepada brand Sendwish karena 

stiker cenderung digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara 

berulang. Line pun telah menjadi salah satu perusahaan messager 

yang populer dan digunakan hampir seluruh masyarakat Indonesia 

terutama usia 20 hingga 35 tahun. 

Didukung oleh Pairoa (2016 : 1694) bahwa Line Application 

memang memungkinkan sebuah organisasi melibatkan merek 

maskot ke dalam kehidupan pribadi konsumen. Karena pada 

dasarnya stiker telah berhasil membantu penggunanya untuk 

menunjukkan ekspresi yang tidak bisa disampaikan hanya melalui 

kata-kata. Ditambahkan oleh Pairoa (2016 : 1694), dengan 

penggunakan Line Sticker yang menggantikan kebiasaan konsumen 

dalam berekspresi, secara tidak sadar akan membuat konsumen 

mengindentifikasi brand dari maskot tersebut. Dan ketika konsumen 

menggunakan atau memposting stiker tersebut berulang-ulang, stiker 

tersebut bisa membuat konsumen merasa bahwa mereka telah 

menjadi sebuah bagian dari perusahaan atau brand tersebut.  
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Menurut Pairoa (2016 : 1694), Line Sticker memungkinkan para 

pengguna akan menjadi penggemar dari perusahaan atau brand 

tersebut pada akhirnya. Sekaligus bisa menjadi promosi secara tidak 

langsung melalui media sosial antar pengguna hingga akhirnya 

pengguna lain penasaran untuk menggunakan stiker tersebut dan 

menimbulkan sebuah kesadaran, kepercayaan, dan sebagai 

pengingat brand. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui line sticker adalah (1) 

Membangun awareness kepada konsumen melalui pemakaian stiker 

yang berulang kali.  

Stiker Steve Sender akan diberikan kepada konsumen, calon 

konsumen potensial atau calon konsumen yang antusias secara 

gratis ketika berada dalam acara, konsumen aktif dalam segala 

aktivitas online pada akun instagram Sendwish, dan konsumen yang 

menggunakan jasa Sendwish. 

 

 Line@ 

Line@ merupakan salah satu messager yang digunakan secara 

khusus untuk proses bisnis. Line@ memiliki fitur broadcast message 

atau chat berantai yang memungkinkan para pengikut dari Line@ 

Sendwish untuk mendapatkan informasi jasa atau produk baru, 

informasi mengenai ketersediaan produk, dan promosi yang belaku. 

Selain itu, Line@ dapat digunakan sebagai cutomer service yang 

menerima pertanyaan ataupun order.  

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui line sticker adalah (1) 

Membangun awareness kepada konsumen melalui pemakaian stiker 

yang berulang kali; (2) Menyampaikan value proposition yang 

ditawarkan melalui broadcast message; (3) Membantu konsumen 

mengevaluasi value proposition produk atau jasa yang sedang 

ditawarkan; (4) Memfasilitasi terjadinya transaksi jual atau beli dalam 

messager. 
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 Whatsapp 

Whatsapp memiliki fungsi yang sama dengan Line@ yaitu untuk 

melakukan pengiriman broadcast message mengenai informasi, 

ketersediaan, atau promosi produk. Namun yang membedakan 

adalah jenis penggunanya, Whatsapp lebih cenderung digunakan 

untuk messager bisnis yang lebih formal dibandingkan Line@. 

Whatsapp dapat digunakan sebagai cutomer service yang menerima 

pertanyaan ataupun order. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui line sticker adalah (1) 

Membangun awareness kepada konsumen melalui pemakaian stiker 

yang berulang kali; (2) Menyampaikan value proposition yang 

ditawarkan melalui broadcast message; (3) Membantu konsumen 

mengevaluasi value proposition produk atau jasa yang sedang 

ditawarkan; (4) Memfasilitasi terjadinya transaksi jual atau beli dalam 

messager. 

 

9. Gift Voucher 

Gift voucher diharapkan dapat meningkatkan minat konsumen 

terhadap apa yang sedang diselenggarakan oleh Sendwish dalam media 

promosinya. Selain itu, untuk meningkatkan hubungan konsumen dengan 

Sendwish melalui pembelian ulang melalui voucher. Didukung oleh 

Marechal (2018 : 5), hadiah kecil seperti gift voucher akan sangat efektif 

ketika digunakan untuk memulai sebuah hubungan bisnis baru. Jumlah 

yang kecil tidak menjadi masalah, karena voucher ini digunakan sebagai 

sebuah hadiah dari perusahaan kepada konsumen. 

Gift Voucher akan diberikan setiap Sendwish memiliki sedikit mini-

games atau quiz yang akan dijawab oleh audience sebagai hadiah kecil 

setelah menjawab dengan benar atau ucapan terima kasih karena telah 

berpartisipasi. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui line sticker adalah (1) Membangun 

awareness kepada konsumen melalui hadian yang diberikan; (2) 

Memfasilitasi terjadi transaksi pembelian selanjutnya ketika menggunakan 
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voucher; (3) Sebagai salah satu sarana pendukung setelah transaksi jual 

beli (after sales services) berupa hadiah.  

 

10. T-Banner 

T-Banner berguna sebagai salah satu alat promosi untuk 

meningkatkan awareness konsumen, karena pada umumnya informasi 

yang dimuat dalam T-Banner dapat dilihat dari kejauhan dengan jarak 

tertentu yang membuat brand dikenal lebih dulu tanpa konsumen perlu 

mendekat. Yang membuatnya berbeda dari standing banner adalah 

bahannya yang cenderung lebih padat dan lebih cocok digunakan untuk 

maskot. 

Maka dari itu, channel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi dengan konsumen melalui standing banner adalah (1) 

Membangun awareness kepada konsumen ketika akan melewati booth; 

(2) Menyampaikan value proposition yang ditawarkan mulai dari informasi 

umum hingga promo yang berlangsung pada saat acara. 

Ukuran: 90 cm x 60 cm 

Material: Foamboard 

 

3.2.3 Program Media  

Dalam menentukan tahapan program media, touchpoint yang sering 

mempertemukan produk dengan konsumen melalui media internal perusahaan 

atau media promosi yaitu 

 Awareness 

Konsumen mengetahui produk atau jasa perusahaan melalui beberapa 

media yang disesuaikan dengan waktu dan lokasi konsumen. Ketika 

berada dirumah, baik ketika bangun tidur atau senggang akan 

cenderung menggunakan media sosial dan messager seperti Line dan 

Whatsapp bahkan e-commerce. Sedangkan ketika berada diluar rumah, 

cenderung mendapatkan informasi melalui brosur, poster, dan media 

sosial hingga bertemu secara langsung dengan tim perusahaan. 
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 Research (Consideration) Decision 

Konsumen mendapatkan data riset perusahaan sebelum membeli 

melalui beberapa media yang disesuaikan dengan waktu dan lokasi 

konsumen. Ketika berada di rumah, konsumen akan cenderung 

menggunakan media online sebagai media utamanya mulai dari e-

commerce, Line, Whatsapp, dan Instagram. Sedangkan ketika diluar 

rumah, mereka bisa saja mendapatkan data seperti portofolio atau 

tetsimoni melalui media sosial, e-mail, ads, website, brosur dan poster 

hingga bertemu secara langsung dengan tim perusahaan. 

 

 Purchase 

Konsumen melakukan pembelian produk perusahan melalui beberapa 

media yang disesuaikan dengan waktu dan lokasi konsumen. Ketika 

berada di rumah, pembelian dapat dilakukan melalui media sosial, 

messager seperti Whatsapp atau Line, dan website. Ketika berada di 

luar rumah, dapat dilakukan melalui media sosial, messager seperti 

Whatsapp atau Line, dan website. Dalam waktu ini memungkinkan 

konsumen untuk melakukan pembelian secara direct atau face to face 

meeting. 

 

 Post Purchase 

Konsumen dapat melakukan review, kritik, rekomendasi, dan lain-lain 

melalui beberapa media yang disesuaikan dengan waktu dan lokasi 

konsumen. Ketika berada di rumah atau di luar rumah, konsumen 

cenderung menggunakan media sosial, website, dan ads untuk melihat 

update, promosi dan program loyalty yang sedang berlangsung. 

Tahapan komunikasi atau promosi antara brand dengan konsumen melalui 

media promosi yang telah dicantumkan beserta lokasi touchpoint adalah sebagai 

berikut: 
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No Media Waktu Touchpoints Channel 

Phases 

1 Brand 

Guidelines 

Mulai Maret 2019 

hingga seterusnya 

Internal perusahaan Membangun 

awareness.  

2 Stationaries Mulai 18 Maret 

2019 hingga 3 Juni 

2019 

Internal perusahaan, 

pop-up booth, 

kegiatan surat 

menyurat. 

Membangun 

awareness, 

membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition. 

3 Office Tools Mulai 18 Maret 

2019 hingga 3 Juni 

2019 

Internal perusahaan, 

pop-up booth, 

kegiatan perusahaan. 

Membangun 

awareness, 

membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition. 

4 Instagram 

Feeds 

Mulai 6 April 2019 

hingga 27 Mei 2019 

Online (Instagram) Membangun 

awareness, 

menyampaikan 

value 

proposition, 

memfasilitasi 

terjadi 

transaksi. 
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5 Instagram 

Stories 

Mulai 6 April 2019 

hingga 27 Mei 2019 

Online (Instagram) Membangun 

awareness, 

menyampaikan 

value 

proposition, 

memfasilitasi 

terjadi 

transaksi. 

6 Line Sticker Mulai 25 Maret 

2019 hingga 27 Mei 

2019 

Online (Line) Membangun 

awareness. 

7 Gift Voucher 17 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Bentuk fisiknya 

berupa voucher 

online. 

Membangun 

awareness, 

memfasilitasi 

terjadinya 

transaksi, dan 

sarana 

pendukung 

sebagai after 

sales service. 

8 Booth 17 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Offline Membangun 

awareness, 

menyampaikan 

value 

proposition, 

dan 

memfasilitasi 

terjadinya 

transaksi. 
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9 Poster 15 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Offline  dan Online Membangun 

awareness, 

membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition. 

10 Brochure 17 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Offline (pop-up 

booth) 

Membangun 

awareness, 

membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition, 

menyampaikan 

value 

proposition. 

11 Standing 

Banner 

17 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Offline (pop-up 

booth) 

Membangun 

awareness dan 

menyampaikan 

value 

proposition. 

12 Catalogue 17 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Offline (booth) Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition dan 

menyampaikan 

value 

proposition. 
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13 Merchandise 17 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Offline (pop-up 

booth) 

Membangun 

awareness dan 

menyampaikan 

value 

proposition. 

14 T-Banner 17 Mei – 19 Mei 

2019 (pop-up 

booth) 

Offline (pop-up 

booth) 

Membangun 

awareness dan 

menyampaikan 

value 

proposition. 

 

Tabel 3.2.3.1 Pemilihan Media 

Sumber: Data Penulis 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Anggaran belanda desain akan meliputi perhitungan atas biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan eksekusi desain Sendwish, antara lain: 

 

No 

 

Media 

 

Kategori 

 

Satuan 

 

Harga 

 

Total 

1 Social Media Biaya Properti 1 tahun Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- 

Biaya Promote 1 tahun Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- 

2 Poster Biaya Desain 1 pcs Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 

Biaya Cetak 5 pcs Rp. 50.000,- Rp. 250.000,- 

3 Brochure Biaya Desain 1 pcs Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 

Biaya Cetak 500 pcs Rp. 500,- Rp. 250.000,- 

4 Catalogue Biaya Desain 1 pcs Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- 
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Biaya Cetak 2 buku Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- 

5 Merchandise Biaya Material 4 buah Rp. 15.000-, Rp. 60.000,- 

Biaya Eksekusi 20 buah Rp. 15.000,- Rp. 300.000,- 

6 Booth Biaya Desain 1 Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- 

 Biaya Cetak 

Booth / POP 

1 Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 

  Biaya Properti 1 Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 

  Biaya Sewa 

Furnitur 

1 Rp. 

3000.000,- 

Rp. 3000.000,- 

7 Stationary Biaya Cetak Semua Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- 

8 Website Biaya 

Operasional 

1 tahun Rp. 

2.500.000,- 

Rp. 

2.500.000,- 

Biaya Hosting 1 tahun Rp. 916.260,- Rp. 916.260,- 

Biaya Domain 1 tahun Rp. 91.626,- Rp. 91.626,- 

9 Standing 

Banner 

Biaya Cetak 1 pcs Rp. 120.000,- Rp. 100.000,- 

10 T-Banner Biaya Cetak 1 pcs Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- 

Total 10.217.886 

 

Tabel 3.2 Anggaran Desain Sendwish 

Sumber: Data Penulis 
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Prototype merupakan salah satu langkah dalam eksekusi desain yang 

penting, karena dengan adanya prototype akan menciptakan perbandingan yang 

riil sebelum ataupun sesudah finalisasi desain. Beberapa hal yang perlu 

dipaparkan dalam uji voba produk adalah mock up design, graphic standard 

manual, dan berbagai konsep pemilihan untuk media promosi yang telah 

dicantumkan. 

Konsep pemilihan media terdiri dari media internal perusahaan seperti 

stationary, office tools, dan media promosi. Uji coba produk akan dilakuka 

dengan subjek coba yang meliputi extreme user dan expert user, keduanya akan 

menghasilkan informasi yang saling melengkapi dalam hal perancangan seluruh 

media. 

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

Berikut adalah mock up solusi desain dari Sendwish, sesuai dengan 

pemilihan yang digunakan baik media internal perusahaan maupun media 

promosi. Mock up solusi desain dari Sendwish nantinya akan direalisasikan 

menurut media yang dipilih pada bab sebelumnya dengan channel phase dan 

touchpoints sesuai dengan target market: 

3.3.1.1 Logo 

Thumbnail 

 

Gambar 3.3.1.1.1 Thumbnail Logo 

Sumber: Data Penulis 
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Tight Tissue 

 

 

Gambar 3.3.1.1.2 Tight Tissue Logo 

Sumber: Data Penulis 

 

Final Logo Design 

 

 

Gambar 3.3.1.1.3 Final Logo Design 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.2 Mascot Design 

Thumbnail 

 

 

Gambar 3.3.1.2.1 Thumbnail Mascot 

Sumber: Data Penulis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 80 

Tight Tissue 

 

Gambar 3.3.1.2.2  Tight Tissue Mascot 

Sumber: Data Penulis 

 

 

Gambar 3.3.1.2.3  Tight Tissue Mascot 

Sumber: Data Penulis 
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Final Mascot Design 

 

Gambar 3.3.1.2.4 Final Mascot Design 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.3 Letterhead 

 

 

Gambar 3.3.1.3.1 Letterhead Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.4 Standard Envelope 

 

Gambar 3.3.1.4.1 Standard Envelope Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.5 A4 Envelope 

 

Gambar 3.3.1.5.1 A4 Envelope Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.6 Folder 

 

Gambar 3.3.1.6.1 Folder Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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Gambar 3.3.1.6.2 Folder Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.7 Business Card 

 

Gambar 3.3.1.7.1 Business Card Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.8 Stamp 

 

Gambar 3.3.1.8.1 Stamp Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.9 ID Card 

 

Gambar 3.3.1.9.1 ID Card Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.10 Note Book 

 

Gambar 3.3.1.10.1 Notebook Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.11 Digital Versatile Disc 

 

 

Gambar 3.3.1.11.1 Versatile Disc Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.12 Uniform 

 

Gambar 3.3.1.12.1 Uniform Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.13 Transportation 

 

Gambar 3.3.1.13.1 Transportation Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.14 Instagram Feeds 

 

Gambar 3.3.1.14.1 Instagram Feeds Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

 

Gambar 3.3.1.14.2 Instagram Feeds Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.15 Instagram Stories 

 

 

Gambar 3.3.1.15.1 Instagram Stories Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.16 Poster 

 

Gambar 3.3.1.16.1 Poster Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.17 Brochure 

 

Gambar 3.3.1.17.1 Brochure Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.18 Catalogue 

 

 

Gambar 3.3.1.18.1 Catalogue Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

 

3.3.1.19 Merchandise 

 

Gambar 3.3.1.19.1 Mascot Merchandise Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.20 Website 

 

Gambar 3.3.1.20.1 Website Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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Gambar 3.3.1.20.2 Website Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.21 Booth 

 

Gambar 3.3.1.21.1 Booth Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.22 Standing Banner 

 

 

Gambar 3.3.1.22.1 Standing Banner Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.23 Line Sticker 

 

Gambar 3.3.1.23.1 Line Sticker Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

 

Gambar 3.3.1.23.2 Line Sticker Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.24 Gift Voucher 

 

 

Gambar 3.3.1.24.1 Gift Voucher Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.25 Broadcast Message 

Line@ 

 

Gambar 3.3.1.25.1 Line@ Mockup 

Sumber: Data Penulis 
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Whatsapp 

 

Gambar 3.3.1.25.2 Whatsapp Mockup 

Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.26 T-Banner 

 

Gambar 5.1.4.14 T-Banner 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Subjek coba dalam penelitian ini mencakup expert user, extreme user, dan 

responden baik dari kuisioner online atau kegiatan focus group discussion. 

Penggalian data pada expert user dan extreme user dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan focus group discussion. 

Berikut ini merupakan profil dan karakteristik dari extreme user dengan 

berbagai kemampuan dan pengetahuan yang sudah disesuaikan dengan tema 

wawancara yang akan dilakukan: 

1. Pakar branding, Ibu Grace Octaviani, bekerja di perusahaan Elevate 

brand consultancy dan strategic marketing di Surabaya. Wawancara akan 

membahas mengenai review dari perancangan brand Sendwish, 

penyampaian komunikasi yang efektif dalam penggunaan media promosi, 

dan bagaimana membentuk brand dan media promosi yang efektif. 

 

Gambar 3.3.2.1 Grace Octaviani 

Sumber: Data Penulis 

 

2. Pakar branding dan graphic design, Ibu Nydia Aristia selaku Creative dan 

Graphic Designer di Anoa Solutions dan Freelance untuk Cotton Tail 

Store Surabaya. Wawacara akan membahas mengenai review dari 

perancangan brand Sendwish, membahas media promosi Sendwish 

terutama maskot Steve Sender, penyampaian komunikasi melalui 

perancangan maskot, dan bagaimana membentuk kesinambungan antara 
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brand dengan maskot sehingga efektif ketika diletakkan pada media 

promosi. 

 

Gambar 3.3.2.2 Nydia Aristia 

Sumber: Data Penulis 

 

3. Pakar desain komunikasi visual, Robert Grace Handojo merupakan 

alumni multimedia Universitas Surabaya dan kini bekerja di pabrik 

kemasan Indah Pratama. Wawancara akan membahas mengenai review 

dari brand Sendwish, pengembangan media promosi yang tepat dalam 

bisnis packaging, dan perkembangan yang terjadi dalam bisnis packaging 

yang akan dihubungkan pada solusi media promosi. 

 

Gambar 3.3.2.3 Robert Grace Handojo 

Sumber: Data Penulis 
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Berikut ini merupakan profil dan karakteristik dari expert user dengan 

berbagai kemampuan dan pengetahuan yang sudah disesuaikan dengan tema 

wawancara yang akan dilakukan: 

1. Harmawan Raharjo, beliau sedang memulai bisnis start up bernama 

Gudang Ransum yang menyediakan makanan dan minuman untuk hang 

out berlokasi di Citraland, Surabaya. Gudang Ransum menyediakan 

banyak jenis makanan mulai dari makanan berat hingga snack yang 

dapat dimakan secara dine in atau take away. Untuk makanan take 

away, Harmawan Raharjo masih menggunakan kemasan polos yang 

nantinya akan dikembangkan menjadi kemasan custom jika brandnya 

dirasa sudah kuat. 

 

Gambar 3.3.2.4 Harmawan Raharjo 

Sumber: Data Penulis 

 

2. Fellycia Chandra dan Jap Ria Kingkin Widyaningrum, keduanya 

merupakan founder dan co-founder dari Sego Tumpuk Cempluk yang 

sudah berdiri semenjak awal tahun 2019 yang berdomisili di Surabaya. 

Sejauh ini Sego Tumpuk Cempluk hanya menggunakan kemasan take 

away polos berupa paper cup sebagai kemasan sementara mereka, 

namun kedepannya apabila bisnis ini berjalan dengan sukses, mereka 

berencana untuk menggantinya menjadi kemasan custom dan paper bag 
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untuk kebutuhan delivery dimana mereka belum memiliki store atau 

booth pribadi. 

  

Gambar 3.3.2.5 Fellycia Chandra dan Jap Ria Kingkin 

Sumber: Data Penulis 

 

3. Irwan Budi Setiawan, beliau memiliki bisnis makanan dan minuman 

dengan nama Chotra di East Coast, Pakuwon, Surabaya. Beliau sedang 

merintis inovasi baru yaitu membuat cake dibawah naungan bisnis yang 

sama yaitu Chotra. Irwan memang sangat pemilih dan sangat 

memperhitungkan penggunaan kemasan dalam penjualannya, salah 

satu orang awam yang memahami betul kegunaan kemasan. Penjualan 

cake-cake tersebut masih dalam metode pre-order karena tidak dijual di 

East Coast, sehingga beliau lebih menargetkan produk cakenya ketika 

hari besar. Karena target tersebutlah, konsumen-konsumennya pun 

cenderung membeli cakenya untuk diberikan sebagai hadiah kepada 

kerabat. Alasan tersebutlah yang membuat Irwan menjadi sangat pemilih 

dalam membuat kemasan, karena harus cantik dan terlihat mewah. 
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Gambar 3.3.2.6 Irwan Budi Setiawan 

Sumber: Data Penulis 

3.3.3. Jenis Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Menurut Setyosari (2016 : 133) 

bahwa suatu sumber dapat dikatakan sebagai data primer apabila berasal dari 

hasil penelitian orisinal yang dilakukan oleh penulis baik dengan wawancara 

langsung, komunikasi langsung atau tidak langsung, dan lain-lain. Didukung oleh 

Kirk dan Miller (dalam Nugrahani : 8), data primer dapat digolongkan menurut 

jenisnya sebagai data kuantitatif yang sumber pengamatannya menunjuk pada 

jumlah, angka, dan penghitungan. Sedangkan data kualitatif menurut Bogdan 

dan Taylor (dalam Nugrahani : 8) menunjuk pada data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dari segi alamiah, kualitas, dan tidak 

mengadakan penghitungan. Peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang 

dibangun secara sosial dari pengamatan manusia. 

Ditambahkan oleh Setyosari (2016 : 133), bahwa suatu sumber dikatakan 

sebagai data sekunder apabila data tersebut tidak ditulis oleh penulis sumber 

melainkan ditulis oleh orang lain yang melakukan penelitian, sehingga 

paparannya berasal dari pihak kedua. Sumber utama kepustakaan untuk 

pengumpulan data sekunder yang dapat digunakan adalah ERIC (Educational 
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Research Information Center), kantor layanan informasi ilmiah, buku literature 

dan jurnal. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Berikut ini merupakan instrument pengumpulan data baik dari metode 

penggalian data primer melalui pengumpulan kualitatif maupun kuantitatif: 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Pakar Branding 

Melakukan review desain 

keseluruhan Sendwish. 

 

Cara agar brand mudah diingat 

oleh masyarakat. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

tren desain 2019 

 

Melakukan review mengenai 

media promosi yang telah 

dirancang atau digunakan. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

media promosi 
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  Expert user 

Pakar Branding 

dan Graphic 

Design 

Melakukan review desain 

keseluruhan brand Sendwish. 

 

Melakukan review mengenai 

media promosi yang telah 

dirancang atau digunakan. 

 

Melakukan review maskot Steve 

Sender. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

desain maskot yang ideal. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

kesinambungan antara brand 

dan maskot. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

penggunaan maskot dalam 

media promosi. 

  Expert user 

Pakar desain 

komunikasi visual. 

Melakukan review desain 

keseluruhan Sendwish. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

media promosi yang tepat dalam 

bisnis packaging. 

 

Mendapatkan insight 

perkembangan yang terjadi 

dalam bisnis packaging yang 

akan dihubungkan pada solusi 

media promosi. 
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  Extreme user 

Harmawan 

Raharjo 

Melakukan review jasa yang 

Sendwish tawarkan. 

 

Mendapatkan insight terhadap 

desain brand Sendwish. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

cara pandang dalam membeli 

sesuatu. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

media promosi yang digunakan 

atau disukai. 

  Extreme user 

Irwan Budi 

Setiawan 

Melakukan review jasa yang 

Sendwish tawarkan. 

 

Mendapatkan insight terhadap 

desain brand Sendwish. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

cara pandang dalam membeli 

sesuatu. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

media promosi yang digunakan 

atau disukai. 
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  Extreme user 

Fellycia Chandra 

dan Jap Ria 

Kingkin 

Widyaningrum 

Melakukan review jasa yang 

Sendwish tawarkan. 

 

Mendapatkan insight terhadap 

desain brand Sendwish. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

cara pandang dalam membeli 

sesuatu. 

 

Mendapatkan insight mengenai 

media promosi yang digunakan 

atau disukai. 

2 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

Responden Bagaimana persepsi responden 

terhadap desain Sendwish? 

 

Apakah responden memahami 

pesan dan informasi yang 

disampaikan? (value, brand 

positioning, dan tagline) 

 

Apakah media promosi disukai 

dan sering digunakan oleh 

responden? 

 

Apakah strategi komunikasi atau 

promosi yang digunakan 

Sendwish sudah sesuai? 

 

Tabel 3.3.4.1 Instrumen Pengumpulan Data 

Sumber: Data Penulis 

 


