
 

Bab III Metode Pengembangan 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan dari hasil pengelolah data dari bab sebelumnya, di hasilkan bahwa  pada 

jaman sekarang banyak sekali bisnis yang bergerak di bidang custom print dan sablon, sehingga 

kita harus menunjukan keunikan bisnis dengan cara bantuan brand campaign dengan 

mengunakan media digital seperti social media supaya orang awam mengetahui jika bisnis yang 

di tawarkan mempunyai nilai value dan mempunyai kualitas tinggi di bandingkan competitor 

serupa. Brand campaign adalah expresi visual dan verbal terhadap suatu brand dan memberi 

suatu gerakan khusus seperti tagline dan produk yang ditawarkan. 

Dalam membangun sebuah brand yang mempunyai campaign yang kuat kita wajib 

memiliki gerakan seperti the quality never fails jadi customer tahu bahwa ini adalah brand yang 

menjual kualitas bisa di sumpulkan dari tulisan ynag menyebutkan never fails. Dan brand 

campaign juga membutuhkan media social untuk promosi. Karena di era digital banyak millennial 

atau anak muda menggunakan social media.  Dan social media juga harus menggunakan media 

promosi untuk menunjukan kualitas produk yang ditawarkan  tapi juga harus menggunakan teknik 

word of mouth dengancara membuat si calon customer betah dan suka dengan produk kita jadi 

mereka akan kembali lagi dengan sendirinya. aplikasi yang digunakan  saat mendesign 

menggunakan strategi media sosial dan meningkatkan qualitas produk supaya menggunakan 

teknik word of mouth dengan sendirinya. meningkatkan qualitas produk juga sangat berpengaruh 

untuk brand campaign karena supaya brand di kenal juga bukan dari media promosi untuk 

mempromosikan juga tapi harus dari produknya juga berkualitas jadi orang bisa selalu memakai 

jasa brand tersebut. 

Maka dari itu rumusan masalah tersebut adalah merancang brand campaign, untuk 

customerch dengan target market anak muda dengan dewasa yang dapat  mengkomunikasikan 

qualitas produk. Bertujuan untuk mengkomunikasikan value yang di tawarkan dan  qualitas 

produk dengan cara brand campaign. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Solusi desain komunikasi visual yang akan digunakan untuk bisnis “CUSTOMERCH” adalah 

dengan di buatnya brand campaign supaya meningkatkan awareness ke masyarakat khususnya 

anak muda dan millennials bahwa “CUSTOMERCH” adalah Guaranteed Custom Print Fabric 



store dan mengkomunikasikan kualitas dan value produk ke konsumen lewat jasa custom print 

fabric yang di tawarkan. 

 

Jelaskan solusi desain komunikasi visual seperti apa yang akan digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang dijabarkan di bab 1.  Beberapa poin penting lain yang perlu anda jabarkan di 

bab ini antara lain:  

1.2.1. Brand verbal  

kelebihan customerch dari bisnis serupa adalah memberikan jaminan kualitas produk 

yang di buat melalui segi quality control dan bergaransi jika sablon luntur, warna pudar, 

tidak sama dengan contoh yang telah di setujui  jadi customerch tidak mau pelanggan 

tidak puas atau kecewa dengan product customerch  dan menjaga kualitas dari segi tinta 

yang di pakai juga harus tinta berkualitas itu sangat penting juga. 

1.2.2. Brand attributes 

              memberikan produk berkualitas yang melewati proses quality control      

              bergaransi. 

 

 

       Brand personality merupakan karakteristik yagn sangat penting dan bisa di kaitkan dengan 

brand tersebut. Brand personality dari “CUSTOMERCH” adalah: 

 Timeless 

Menjadi jasa print custom yang akan  lama dan selalu meningkatkan 

Dan menunjukan value dan Quality control dari produk “CUSTOMERCH” 

 Simple 

Memberi kemudahan  dan kenyamanan customer dengan menjadi custom print 

fabric store yang menawarkan garansi. 

 Casual 

Memberikan kesan yang lebih santai kepada calon customer supaya calon customer 

dan customer yang sudah sering di bisnis ini betah dan enjoy 

      Dari brand attribute di atas, Brand “CUSTOMERCH” menemukan tagline yang cocok dengan 

value produk yang ditawarkan dan bisa di komunikasikan ke masyarakat jika bisnis yg di tawarkan 

berkualitas. Tagline yang di pakai adalah ‘           memberikan produk berkualitas yang melewati 

proses quality control bergaransi’. 



 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

      Sebuah bisnis dengan brand yang kuat dan desain baik dan sesuai dengan target pasar 

adalah  salah satu factor utama yang memicu bisnis tersebut berhasil dan survive, factor visual 

dari sebuah brand dan factor promosi visual yang baik  berpengaruh lebih dari 90% ke atas yang 

bisa menentukan pembelian laku atau tidaknya (Lara White 2013).  

     Sesuai dengan tagline dari brand ini, quality in everyfabric dan campaign tagline nya the 

quality never fails. Maka dari kata kata tagline di atas bisa di simpulkan konsep gaya desain yang 

cocok dari kata kunci menjadi panduan gaya desain  merupakan gaya modern, simple, 

jelas,timeless. Ciri ciri simple sederhana dan jelas adalah tipe yang menunjukan tulisan simple 

namun bisa menjelaskan barang yang di tawarkan. Seperti yang sudah di jelaskan di atas  layout 

yang di gunakan adalah simple modern yang sangat cocok digunakan di media digital seperti 

Instagram dan social media. Pada social media juga biasanya menunjukan tulisan yang sedikit 

cuman lebih ke arah visual nya jika offline seperti poster dan brosur menggunakan banyak grafik 

dan tulisan dari pada media online tetapi bisnis customerch lebih kearah online jadi kita 

menunjukan gambaran dan tulisan supaya seimbang supaya calon customer paham betul isi 

bisnis yang di tawarkan “CUSTOMERCH”. 

       Gaya desain minimalis modern”CUSTOMERCH” juga di adaptasi dari gaya Desain Early 

Modern Style atau nama lain nya contructivism dan Swiss Design  . ciri ciri dan karateristik dari 

Early Modern Style dan Swiss Design yang menunjukan dan di adaptasikan untuk brand 

“CUSTOMERCH” adalah sebagai berikut di: (Gambar 3.1.) dan Gambar 3.2.) 

       Early Modern Style: 

 Minimalis 

 Desain menggunakan bentuk bentuk 

 Menggunakan foto dan sedikit illustrasi ( digunakan untuk media Instagram) 

 Flat Colours 

       Swiss Design: 

 San serif 

 Layout asimetris 

 Tipografi simple namun bermain di besar kecil font. 

 

 



 

 

 

 

          Gambar 3.2.1 Early modern style 

                                        Sumber: www.jagodesain.com 
 
 

 

 

 

Gambar 3.2.2 Swiss Design 
  Sumber: www.jagodesain.com 

 
       Dua gaya desain di atas  akan di terapkan dan di adaptasi dengan gaya minimalis modern 

sehingga sesuai dengan keinginan brand “CUSTOMERCH” 2 design ini sangat menunjukan 

brand customerch karena  2 gaya desain mempunyai itu semua seperti untuk bentuk nya bisa di 

terapkan di gaya design erly modern jika tulisan nya menggunakan san serif itu lebih ke swiss 

design jadi 2 gaya tersebut sangat menunjukan brand “CUSTOMERCH”  dan layout yang di 

tunjukan dari 2 gaya tersebut adalah layout dinamis dan menggunakan warna maksimal 3 warna  

karena menunjukan kesan simple namun tegas dan kesan nya timeless karena design early 

modern di tunjukan dan di publikasikan di era 1940an. Jadi sesuai dengan target market bisnis 

yang berada pada usia 13-28 tahun . 

 

Penjelasan selengkapnya akan di bagi menjadi beberapa bagian di bawa ini. 

 

 

1. Logo 

Penggunaan logo yang di gunakan untuk brand ini merupakan jenis word mark logo atau 

logotype mengfokuskan ke tiporafi dan gambar sebagi pendukung: 

http://www.jagodesain.com/
http://www.jagodesain.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.3 Preferensi logo  
   Sumber: www.google.com 

      
 

Menggunakan word mark logo atau logotype dengan sedikit gambar karena bisnis ini 

merupakan bisnis jasa sablon yang biasanya bisnis serupa menunjukan logo baju yang 

sudah selalu di temui jika bisnis jasa sablon atau custom print biasa menggunakan 

logogram. Tapi jika logo perusahaan CUSTOMERCH menggunakan tulisan namun di 

tengah huruf u ada bentuk mata dan senyuman itu menunjukan bahwa bisnis ku lebih 

santai namun bisa membuat customer senyum dengan value dan kualitas yang di 

tawarkan mangkanya customerch menggunakan logotype. Dan bisnis custom print fabric 

biasanya juga print tidak hanya gambar tulisan uga sangat diminat mangkanya 

customerch megambungkan antara tulisan dan gambar. 

 

 

Gambar 3.2.4 logo CUSTOMERCH  
   Sumber: Data pribadi 

 
Logo “CUSTOMERCH” berasal dari kata penggabungan antara kata custom dan merch 

karena jasa yang di tawarkan adalah tentang custom print fabric dan menjual berbagai 

macam merchandise. Konsep dari word mark logo atau logotype menunjukan tulisan 

v 

http://www.google.com/


 

“CUSTOMERCH” dan di tengah-tengah huruf u ada symbol mata 2 dan senyum. Itu 

menunjukan bahwa calon customer akan mendapatkan bisnis jasa fabric custom yang 

menyenangkan dan happy dengan kualitas yang menonjol dan dapat custom print 

bergaransi. Memakai garis yang simple namun tergas karena menegaskan bahwa ini 

bukan dan sama seperti bisnis serupa karena di sini CUSTOMERCH membuka jasa 

bukan karena kuantitas melainkan kualitas. Logo type yang di gunakan simple bold yang 

memberi kesan simple  tegas namun timeless yang menunjukan bisnis ini bukan bisnis 

main main dan sangat tegas seperti brand campaign line nya the quality never fails. Dan 

dari jasa ini akan menunjukan konsistensi atas statement yang di lontarkan dari 

“CUSTOMERCH: dan akan selalu memberikan jasa yang terbaik ke calon pelanggan dan 

mengedepankan kualitas dan value. 

       

2. Layout 

Layout dari gaya desain ini lebih ke arah pengabunggan dari style constructivism dan 

untuk tulisan nya lebih ke arah swiss style design. Penataan gambar dan foto juga lebih 

experimental karena supaya tidak terkesan monoton dan layout yang di gunakan 

cenderung layout yang asimetris  dan menciptakan kesan dinamis. Mengapa saya 

memilih layout yang asimetris dan dinamis karena supaya relate ke target market yang 

anak muda dan millenial jadi layout yang berkesan simple tegas dan timeless.  jadi 

masyarakat juga tidak bosen dengan gaya yang kebanyakan terinspirasi dari gaya design 

flat yang terlalu simple dan jenuh. 

 

 

 

Gambar 3.2.5 Preferensi layout  
   Sumber: www.google.com 

 
3. Komposisi 

http://www.google.com/


Untuk komposisi yang di gunakan adalah perpaduan dari foto dan tulisan yang bersifat 

asimetris dan tulisan yang bersifat besar kecil supaya komposisi lebih santai namun ada 

sisi tegasnya. Ini adalah salah satu contoh dari komposisi dari brosur,gsm dan poster. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2.6Preferensi komposisi dan layout  
   Sumber: www.google.com 

 
4. Elemen Desain 

Elemen Desain adalah hal yang terenting dan paling dasar pada desain grafis, layak 

sebuah tonggak  atau dasar yang kuat supaya menopang agar tetap kokoh (dityatama 

Putri, 2013). Elemen desain logo terdiri dari tulisan gambar dan bentuk supaya 

menunjukan desain itu gak monoton dan meskipun design di adaptasi dari design erly 

modern yang di ciptakan pada era 1940 namun bisa bertahan hingga sekarang. 

“CUSTOMERCH” akan menggunakan elemen  desain dari bentuk logotype atau mark 

logo yang terdiri dari tulisan san serif dan megabungkan gambaran di tengah huruf u ada  

2 mata dan senyuman menunjukan calon customer atau customer yang telah mengalami 

teransaksi di “CUSTOMERCH” bahagia dan puas. Karakter dan gambar sangat cocok 

karena simple dan kekinian dan tidak terkesan monoton. Dan karakternya simple dinamis 

namun tegas. 

 

 

 

 

Gambar 3.2.7 Brand elemen CUSTOMERCH  
   Sumber: data pribadi 

 
5. Tipografi 

Typeface yang di gunakan untuk mendukung brand campaign CUSTOMERCH adalah 

typeface yang san serif. Sanserif adalah typografi yang tidak memiliki kaki atau slep dan 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


gaya desain yang saya pilih swiss jadi tulisan yang di pakai cenderung simple, modern, 

tegas dan timeless karena tipografi ini sudah di ciptakan sudah lama jadi terkesan 

timeless karena hingga saat ini tipografi ini sering di gunakan. Tipografi yang di gunakan 

san serif dan menggunakan kombinasi bold tipografi dan non bold atau light. (gambar 3.8) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.8 preferensi tipografi   
   Sumber: google.com  

 

Tipografi adalah hal yang paling penting di sebuah brand dan karya desain grafis dari 

masa ke masa tipografi berperan penting untuk memberikan pesan dan tulisan, memilih 

tipografi tidak hanya bagus dan indah, namun harus sesuai konsep dan sesuai kebutuhan 

desain nya (Danton Sihombing, 2015). Maka dari penyataan di atas terdapat 3 typeface 

utama yang sering “CUSTOMERCH” pakai yang di gunakan untuk media promosi dan 

media brand campaign  tipografi ini di sesuaikan untuk media masing masing, Typeface 

yang di gunakan Customerch adalah tipografi avenir

 
   Helvetica 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
0123456789 

 

Futura 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 



Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

0123456789 

Gambar 3.2.9 typeface yang digunakan   
   Sumber: sumber pribadi  

 

 

Avenir LT STD Heavy di gunakan sebagai type face utama untuk logotype   

“CUSTOMERCH” karena berkesan kuat modern simple dan timeless. 

Avenir lt std 35 light dan future  digunakan untuk isi body text menggunakan 2 jenis 

tipografi supaya lebih bervariasi dan untuk avenir lt std medium 65 di gunakan untuk 

headline karena bersifat simple dan hampir sama dengan logo type nya.  

 

6. Warna 

Menurut penilitian Badan Pusat Statistik pada tahun 2017. Di katakan bahwa warna 

mampu meningkatkan dan memberi brand recognition lebih dari 80% setiap warna 

memiliki target market sendiri sendiri jadi warna berpengaruh untuk menentukan target 

market juga. Dan warna juga membantu memberikan awareness dan memperkuat brand 

“CUSTOMERCH” menjangkau anak muda dan anak anak milenial dari remaja hingga 

dewasayang memiliki bisnis di bidang jasa custom print fabric dan akan memaksimalkan 

produksi hingga memberikan kualitas dan di sini akan menimbulkan kepercayaan. Warna 

yang dipilih warna merah hitam dan putih karena swiss style menggunakan warna 

maksimal 3 warna karena menganut kata simple dan modern. Saya memilih warna merah 

karena merah memiliki warna psikologis yang ceria ambisius dan selalu tegas atas pilihan 

nya itu menunjukan bahwa kita tidak main main oleh kualitas dan akan membuat 

pelanggan bahagia hitam itu warna yang menyimbolkan keren kuat dan modern putih 

yang berarti bersih dain baik. 

Warna ini dipilih untuk brand CUSTOMERCH karena merah sebagai warna powernya 

hitam dan putih sebagai warna netral jadi tidak terlalu overpower dan warna yang di pakai 

sangat me recognize dan gampang di ingat. 



 

 

Gambar 3.2.1.1 warna untuk”CUSTOMERCH”   
   Sumber: sumber pribadi  

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Pemilihan media promosi yang sesuai dan tepat akan membantu brand “CUSTOMERCH”  

berkembang dan di kenal oleh masyarakat khususnya masyaratkat Surabaya. Bisnis ini memiliki 

target market berumur 16-28  

Jelaskan media komunikasi apa saja yang anda pilih. Dukung dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan mengapa media tersebut dianggap sesuai untuk menjangkau target market. Bisnis 

ini memiliki target market 16-28 tahun yang membutuhkan jasa sablon untuk keperluan pribadi, 

keperluan kantor, keperluan kepanitiaan dan komunitas dan usia 16-28 termasuk usia anak 

muda, millennials dan dewasa. Target market juga berpengaruh dari segmen demografis yang 

sering di pakai variable dari segmen ini dapat menyatuhkan kebutuhan calon konsumen dan di 

ukur (Indranath Gosh, 2014) berikut adalah specifikasi dari brand “CUSTOMERCH” dari segi 

demografis. 

 Umur 16-28 

 Gender: laki laki dan perempuan 

 Pekerjaan:  pekerja kantoran, mahasiswa, anggota komunitas, murid smp-sma. 

       Konsumen dari brand “CUSTOMERCH” kebiasaan konsumen dari “CUSTOMERCH” adalah 

bangun pagi melakukan aktivitas seperti biasa (sekolah/kuliah/kerja/komunitas). Dan melakukan 

bisnis dari minat masing masing customer dan rata rata anak mudah, millennial dan dewasa tidak 

di pungkirin akan selalu mengupdate dan pegang handphone karena di jaman sekarang era 

digital sangat menyebar luas. Calon konsumen dari “CUSTOMERCH” menghabiskan waktu di 

social media  lebih dari 6 jam sehari. Dengan ada nya brand “CUSTOMERCH” konsumen bisa 

mendapatkan jasa yang terbaik dan bisa selalu update supaya konsumen bisa update dari design 

dan barang barang baru danmenginformasikan seperti giveaway dan promo. Oleh karena itu 

diperlakukan desain yang menarik supaya bisa konsumen tertarik dengan feed dana pa yang 

“CUSTOMERCH” jual. 



        Bisa di simpulkan media promosi sangat berperan penting di jaman sekarang  dan sangat 

di butuhkan, dalam perancangan brand campaign “CUSTOMERCH” di butuhkan media 

komunikasi selain social media jadi akan di jelaskan lebih specific sebagai brand campaign yang 

meliputi media visual., antara lain: 

 Booth 

Merupakan tempat yang digunakan untuk promosi brand yang ditawarkan 

 Signage 

Sebagai tanda pengenal di lokasi pameran 

 Instagram feed 

Media promosi dan untuk menunjukan produk yang ditawarkan dan sebagai katalog 

produk online 

 Instagram story 

Media yang di gunakan untuk menunjukan bukti produk sudah di jual seperti testimonial 

dan informasi tambahan tentang brand “CUSTOMERCH 

 Video promosi untuk Instagram 

Media ini di gunakan untuk promosi produk yang di tawarkan melalui video atau cuplikan 

yang akan di post di Instagram “CUSTOMERCH” 

 Brosur 

Media ini di gunakan untuk promosi dan mengkomunikasikan produk melalui brosur 

 Poster 

Media ini digunakan untuk menjelaskan bisnis bergerak di bidang apa dan untuk 

mempromosikan dan ada berisi informasi tentang kontak perusahaan 

 Xbanner 

Media yang di gunakan untuk promosi yang berisi informasi dan kelebihan produk dan 

xbanner adalah hampir sama dengan spanduk 

 Stiker 

Media ini juga kadang di anggap sepal padahal stiker adalah salah satu media yang 

bisa di golongkan media promosi 

 Paper bag 

Media ini mempromosikan alamat took dan nomer kontak perusahaan 

 Packaging 

Media ini digunakan untuk membungkus produk dan untuk mempromosikan apa yang 

di tawarkan dan bisa dijadikan value dan awareness 

 Kartu nama 



Merupakan salah satu media komunikasi yang penting karena tertera tanda pengenal 

perusahaan dan infromasi mengenai kontak perusahaan  

 Gsm (Graphic standard manual) 

Adalah media yang jadi pedoman  untuk brand “CUSTOMERCH” mengenai logo dan 

media promosi 

 

        Sebelum membahas pemilihan media yang sudah di pilih, konsep media terbagi 

berdasarkan 5 channel phase utama yaitu: 

1. Membangun Awarness kepada konsumen mengenai satu produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

2. Membantu konsumen mengevaluasi Value Proposition yang di tawarkan. 

3. Memfasilitasi terjadinya transkasi jual- beli. 

4. Menyampaikan Value Proposition ( dalam wujud barang atau jasa dan pengalaman 

kepada konsumen) 

5. Menyediakan sarana pendukung setelah terjadinya transaksi jual-beli (After Sales 

Services). 

      Berikut merupakan media promosi yang akan di gunakan untuk brand “CUSTOMERCH” 

sesuai dengan channel phase yang sudah di jelaskan di atas yaitu: 

1. Awarness 

 Instagram 

Instagram merupakan salah satu platform untuk bisnis yang mulai start up hingga 

bisnis yang sudah terkenal telah di gunakan oleh banyak orang, sebanyak 79% 

pengguna social media khususnya Instagram yang mengikuti akun akun seperti akun 

bisnis  dan fitur Instagram yang mudah di akses oleh masyarakat (jefferly 

helianthusonfri, 2018) media promosi Instagram tidak hanya bertentangan tentang 

platform untuk jual beli saja namun Instagram tempatnya untuk menunjukan, portfolio 

produk yang pernah di buat jadi bisa di jadikan catalog online. Dan 

mengkomunikasikan brand kepada followers, serta juga menyampaikan infomasi 

seperti promosi, give away dan tips and trik bagaimana cara merawat baju, tips warna 

yang cocok digunakan dan tips tips lainnya. Dan di Instagram feed “CUSTOMERCH 

akan di suguhkan layout yang assimetris supaya calon konsumen bisa aware dengan 

brand “CUSTOMERCH” 

 GSM (Graphic standard manual) 



GSM  di buat untuk menjadi dasaran atau pedoman untuk mendirikan bisnis 

“CUSTOMERCH” agar sesuai visi misi dari ‘CUSTOMERCH” apa jadi bisa di jelaskan 

tentang krakteristik brand nya seperti apa. Dan melalui GSM akan menjadi pedoman 

juga untuk meningkatkan awareness ke masyarakat tentang brand ini. konsep gsm 

telah di desain dengan gaya desain yang telah di jelaskan dari point di atas.  Gsm 

sangat penting karena pada saat pameran bisa menunjukan tetnag apa sih brand 

nanti akan di jelaskan di point ke 4 yang menejelaskan bagian booth/pameran 

2. Evaluasi Value proposition  

 Instagram story 

Selain untuk memberikan informasi tentang produk yang di tawarkan 

Dan informasi tambahan seperti give away dan informasi promo Instagram story juga 

bisa di jadikan evaluasi produk dengan cara testimonial jadi calon konsumen atau 

konsumen yang sudah berlangganan di bisnis ini bisa tau dan puas. Jika ingin 

menanyakan atau memberi masukan bisa langsung di komen di kolom ig story jadi 

bisa meningkatkan dari segi produk dan kualitas yang di tawarkan “CUSTOMERCH”. 

Dan di ig story juga tidak boleh tanpa di desain harus di desain karena akan membuat 

terlihat professional dan meningkatkan experience untuk calon konsumen supaya 

tertarik kepada bisnis  atau perusahaan tersebut (Cameron Chapman, 2014) 

3. Fasilitas Transaksi Jual- Beli 

 line@& Whats App 

Menggunakan line @ dan Whats App sebagai media transkasi karena di jaman 

sekarang untuk berkomunikasi sangatlah penting dan komunikasi online antar client 

dan rekan bisnis biasanya menggunakan whats app karena lebih formal  dan line itu 

lebih ke anak mudah dan millennial sering menggunakan apps ini untuk 

berkomunikasi jadi line@ sangat efektif untuk menjadi apps transaksi dan di line juga 

aka nada broadcast pesan yang ingin di sampaikan “CUSTOMERCH”  akan 

mengadakan promo give away dan informasi lain tentang brand. Dan info lebih lanjut 

aka nada link menuju Instagram “CUSTOMERCH” 

4. Menyampaikan Value Proposition 

 Pameran (Booth) 

Brand “CUSTOMERCH” akan mengikuti pameran yang di adakan oleh jurusan dkv 

desain komunikasi visual, Universitas Ciputra yang akan di selenggarakan dan di 

tempatkan di pakuwon mall Surabaya pada bulan mei 2019,  selain itu akan 

membangun awareness karena bisnis”CUSTOMERCH” hanya di kenal di daerah 



kampus dan temen temen mahasiswa jadi masyarakat luar juga akan tahu bisnis 

brand “CUSTOMERCH” di sini rencana booth akan di desain se bagus dan se simple 

dan modern mungkin jadi seperti di statemen di atas menyebutkan gaya desain 

modern simple timeless dan tegas. Dan di sini juga akan mendapatkan interaksi yang 

membangun brand awareness supaya bisnis “CUSTOMERCH” berkembang dan 

efektif ini adalah salah satu contoh promosi ke masyarakat luas juga. Mall pakuwon 

mall Surabaya adalah mall di kawasan Surabaya barat yang terbesar dan sangat 

banyak di kunjungin oleh anak anak muda millennial dan dewasa dan banyak target 

market yang akan dating jadi promosi yang dilakukan tersebar luas sehingga 

masyarakat akan datang. 

 

 Signage 

Signage akan di pasang pas di depan booth dengan menggunakan tiang kecil yang 

memberikan awareness lagi dari kejauhan orang bisa melihat dari bentuk kotak dan 

logo customerch yang berbantuk u dan senyum itu brand “CUSTOMERCH” dan itu 

juga bisa menjadi media promosi untuk brand “CUSTOMERCH” 

 X - banner 

X – banner akan di pasang pada booth pada saat di pakuwon mall. Dan ada beberapa 

informasi yang tertera di x banner dari bisnis “CUSTOMERCH” dan akan menjelaskan 

dari apa sih tentang brand ini dan kontak perusahaan akan tertera jelas di x – banner 

dan gaya desain yang di gunakan udah di jelaskan pada point atas. 

 Brosur 

Brosur di berikan pada saat pameran berlangsung  kepada calon konsumen yang 

berjalan melintasi booth “CUSTOMERCH” brosur berfungsi untuk memberikan 

informasi singkat tentang brand yang di tawarkan , value yang di tawarkan dan kontak  

oleh brand tersebut  

 Poster 

Poster akan di pasang di booth nya pada saat di pakuwon mall Surabaya karena di 

poster tersebut akan ada informasi tentang produknya lebih detail dari brosur dan 

tertera kontak juga poster adalah salah satu media yang meningkatkan awareness 

juga. Menggunakan kata kunci yang tepat akan menemukan keunikan dari emosional 

yang tekoneksi dari audiens nya menurut (john diMarco, 2017) 

5. After Sales Service 

 Packaging box 



Packaging box adalah servis yang di berikan setelah produk telah di berikan ke 

konsumen dan dimasukan ke packaging box biar kelihatan premium dan terlihat lebih 

professional dan berkualitas bisnis customerch. Dan di luar packaging dari 

“CUSTOMERCH” tertera Instagram dan data data dari bisnis jadi bisa di simpulkan 

menjadi promosi 

 Paper bag 

Pada saat selesai dilakukan transaksi dan packaging box di berikan di konsumen 

giliran paper bag yang akan menjadi wadah packaging box. Dengan ini 

”CUSTOMERCH” menyampaikan value proposition yaitu dengan good service dan 

membantu untuk membungkus packaging supaya tidak jatuh. Paper bag yang 

digunakan bukan paperbag yang tipis namun agak tebal supaya kesan exclusive nya 

terasa 

 Stiker 

Stiker  adalah media promosi yang sangat murah namun bisa meningkatkan 

awareness karena di stiker tersebut ada bentuk dan warna yang memrepresentasikan 

brand tersebut mampu menyebarluaskan dengan bantuan stiker. Stiker juga bisa 

menjadi bingkisan atau hadiah karena konsumen dari “CUSTOMERCH” menyukai 

bonus.  

 Kartu nama 

Kartu nama adalah media yang sebetulnya hanya di berikan pada media brand identity 

namun pada brand campaign kartu nama juga sangat membantu untuk 

mengkomunikasikan brand dan memberikan awareness karena dengan kartu nama 

juga terdapat kontak yang bisa menghubungkan pemilik brand. 

3.2.3 Program Media  

Berikut adalah tabel yang berisi media promosi “CUSTOMERCH” yang sudah di sebutkan 

dan di paparkan pada poin sebelum nya di (3.2.2) 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 instagram Maret – agustus 

2019 

Online  Membangun 

Awareness 

konsumen  



2 Instagram 

video 

promosi 

 

Mei 2019 Online 

(mendekatai 

waktu 

pameran) 

Membangun 

Awareness 

konsumen dan 

value proposition 

3 GSM Mei 2019 Pakuwon Mall Membangun 

Awareness 

konsumen dan 

value proposition 

4 Instagram 

story 

Maret – agustus 

2019 

Online Evaluasi Value 

Proposition dan 

membangun 

awarness 

5 Whats App 

Line@ 

Maret – agustus 

2019 

Online Fasilitas Transaksi 

6 Pameran Mei 2019 Pakuwon Mall Menyampaikan 

Value Proposition, 

Membangun 

Awarness. 

7 signage Mei 2019 Pakuwon Mall Menyampaikan 

awarness 

8 X - banner 

 

Mei 2019 Pakuwon Mall Menyampaikan 

Value Proposition, 

Awarness 

9 Brosur Mei 2019 Pakwuon Mall Menyampaikan 

Value Proposition, 

Awarness 



10 Poster Mei 2019 Pakuwon Mall Menyampaikan 

Value Proposition, 

Awarness 

11 Packaging 

box 

Mei 2019 Pakuwon mall Aftersales 

menyampaikan 

value, awarness 

12 Paper bag Maret – agustus 

2019 

Delivery Aftersales  

13 stiker Maret – agustus 

2019 

Delivery Aftersales 

menyampaikan 

awarness 

14 Kartu nama Maret – agustus 

2019 

Delivery Aftersales 

menyampaikan 

value, awarness 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut adalah tabel perincian detail dan budgeting untuk keseluruhan media promosi 

“CUSTOMERCH” 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 GSM Biaya desain  1 Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya Cetak 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

2 Instagram 

feed 

Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

3 Instagram 

story  

Biaya desain 1   Rp.200.000 Rp.200.000 



4 Instagram 

video 

promosi 

Biaya edit 1   Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya model 1 model Rp.500.000 Rp500.000 

  Biaya sewa 

lighting 

2 

lighthing 

Rp.30.000 Rp 60.000 

5 Whats app 

Line @ 

Biaya broadcast 

operasional  

5bulan Rp.60.000 Rp.300.000 

6 Pameran 

booth 

Biaya desain 

booth  

1 Rp.400.000 Rp.400.000 

  Biaya  eksekusi  

(props) lemari 

display kayu, 

hanger baju, stand 

baju, meja,prop 

kayu tambahan 

1bulan Rp.2000.000 Rp.2000.000 

7 X- banner Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya cetak 1 Rp.100.000 Rp.100.000 

8 Signage 

neon box 

Biasa caetak 1 Rp1000.000 Rp1000.000 

9 brosur Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya cetak 100 Rp.5000 Rp.500.000 

10 poster Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya cetak 1 

ukuran 

A3 

Rp.40.000 Rp.40.000 

11 stiker Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 



  Biaya cetak 20 

lembar  

(berisi 

10 

stiker) 

Rp.5000  Rp100.000 

12 Paper bag Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya cetak 100 Rp. 2000 Rp200.000 

13 Packaging 

box 

Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya cetak 20 

limited 

Rp. 50.000 Rp.100.000 

14 Kartu nama Biaya desain 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

  Biaya cetak 100 Rp3000 Rp300.000 

Total 8.000.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

Memberikan paper bag adalah suatu kewajiban dan keharusan untuk sebuah brand baju karena 

itu untuk menambahkan campaign dan warness yang di tawarkan dan paper bag juga bisa di 

gunakan untuk menaruh packaging box atau baju yang di berikan. Setelah membeli baju dan 

mendapatkan packaging dan paper bag pelanggan juga mendapatkan stiker dan kartu nama 

untuk selalu mengingatkan jika bisnis “CUSTOMERCH” selalu menawarkan kualitas yang baik 

dan membuat pelanggan puas dan tidak sungkan sungkan balik ke “CUSTOMERCH” seperti 

moto “CUSTOMERCH” quality never fails. Packaging box yang di dapatkan cukup unik karena 

tidak hanya berbentuk kotak pada umumnya namun di tepi kotak akan ada karton yang berbentuk 

hanger baju dan nantinya jika packaging tidak di gunakan lagi bisa memotong bagian pucuk 

hanger dan bisa di gunakan untuk menaruh baju dan kain kain lainnya. 

 Kemudian jika sudah di desain supaya tidak terkesan gitu gitu aja ig story akan menjadi 

wadah atau platform untuk menunjukan butki bukti konsumen yang sudah memesan jasa 

“CUSTOMERCH” seperti bon bukti transfer dan jika ada informasi tambahan seperti give away 

itu juga bisa meningkatkan e-wom karena jika komen di post give away dan tag temen kamu akan 

membuat brand dikenal juga. jika ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komen. Untuk line 

broadcast sudah di aktifkan mulai maret pertengahan 2019 untuk meningkatkan awarness dan 



jika pelanggan puas akan meningkatkan word of mouth. Bisnis “CUSTOMERCH” akan mengikuti 

pameran di pakuwon mall surabaya pada bulan mei 2019. Disana membutuhkan props seperti 

kayu untuk display baju hanger kayu stal baju dan membutuhkan x banner untuk meningkatkan 

awarness dan world of mouth supaya bisnis gampang di kenal oleh masyarakat. Poster juga di 

gunakan untuk menambahkan informasi value yang ditawarkan. Contoh contoh produk 

customerch akan di pajang dan bukti tessti akan di post dan mengajak viewer di ig akan mengikuti 

dan mendatang booth di pakuwon mall akan mendapatkan limited edition box dan promo untuk 

harga. 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Brand campaign adalah sebuah gerakan dan usaha komunikasi yang di lakukan suatu bisnis 

atau perusahaan untuk menyampaikan pesan dan nilai nilai dari product tersebut kepada target 

marketnya. Semua strategi dilakukan oleh brand bertujuan untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat akan product yang di tawarkan, termasuk brand campaign. Dengan brand campaign 

calon customer akan lebih mendapatkan awarness apa yang di tawarkan dengan bantuan social 

media, supaya konsumen tau jika quality control sangat penting di bisnis”CUSTOMERCH” karena 

bisnis ini tidak mau membuat konsumen kesal tapi melainkan bahagia da sangat senang dengan 

hasilnya itu juga bisa membuat orang mempromosikan tanpa harus di suruh yang bisa di artikan 

wom atau World of mouth. 

Dengan bantuan social media dan campaign akan  menanamkan awarness di  brand yang 

di tawarkna dengan tujuan untukmengumpulkan data data konsumen untuk dasar menetapkan 

standard, tingkat efektivitas, efisiensi dan daya tarik produk yang di tawarkan. 

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

Berikut adalah Mock-up desain mulai master design hingga media promosinya. 

1.logo  

 

 

 

Gambar 3.3.1. LOGO“CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

 
         
 

2.Elemen Grafis  



  

 

 

 

Gambar 3.3.2 Elemen grafis“CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

 
 
 
       3.instagram feed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3 instagram feed“CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Material: Digital 

 

4.Pameran (Booth) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.3.4 Booth“CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran: 1,5 m x 1,5 m 

Material: kayu,stal baju 

 

5.signage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.5 signage“CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran: 40cm x40cm 

Material: acrilic foam boad cut 

 

6.GSM (Graphic Standard Manual) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.6 GSM“CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran: 29,7cm x 21cm 

Material: hard cover 



7.Poster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.7 Poster“CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran:  29,7cm x 42 cm  

Material: art paper 220 

8.Brosur 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.8 Brosur CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran:  5,8cm x8,2 cm  

Material: art paper  

 



9. X- banner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.9 X- banner CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran: 170 x 60cm  

Material: indoor X – Banner 

 

10. packaging 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.1 packaging  CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran: 25cm x 25cm  

Material: kardus 

 

11. paper bag 



 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.2 paper bag  CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran: 20cm x 30cm  

Material: art paper yang di beri laminasi doft 

 

12. kartu nama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.2 kartu nama   CUSTOMERCH”   
   Sumber:  Milik Pribadi 

Ukuran: 7cm x 4cm  

Material: art paper  

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Pada perancangan brand campaign #quality never fail untuk bisnis “CUSTOMERCH”, maka 

akan dilakukan penelitian dengan uji Subyek coba yang akan di wawancara untuk bisnis 

“CUSTOMERCH” ini di bagi menjadi 2 seksi atau bagian, Yaitu expert dan extreme. Expert user 

merupakan pakar dalam bidang branding layouting dan paham mengenai jasa desain custom 

yang memiliki usaha sendiri di bidang masing masing bertujuan untuk mendapatkan masukan 

masukan, review terhadap media yang di gunakan dan design yang di terapkan apakah sudah 

sesuai oleh target market. Extreme user merupakan para pembisnis dan anak mudah dan 

dewasa yang sering menggunakan jasa maupun yang belum pernah mencoba tapi sangat ingin 

mencoba. 



ini adalah calon expert dan extreme yang ingin “CUSTOMERCH tanyakan untuk membuat 

bisnis”CUSTOMERCH” lebih berkembang dan memenuhi syarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.1 foto narasumber Chepy Hutagalung   

   Sumber:  instagram 

Ini adalah expert pertama yang bernama chepy asal Jakarta mengapa chepy menjadi expert 

untuk bisnis”CUSTOMERCH” karena dia adalah lulusan dari desain komunikasi visual angkatan 

98 trisakti Jakarta dan dia sangat berpengalaman untuk urusan branding dan urusan logo karena 

dia sudah bolak balik mengurusin client Jakarta. Dan dia selain sudah paham di bidang branding 

dia juga punya usaha yaitu usaha jasa custom yang bernama bisa aja merchandise yang 

melayani pembuatan baju, topi, ransel, kupluk,goodie bag dan banyak merchandise lainnya ini 

adalah contoh bisnis dari pak chepy (gambar 5.5) 

Mengapa beliau sangat cocok untuk dijadikan expert untuk bisnis “CUSTOMERCH” karena be liau 

sudah mengeluti di bidang creative ini suda kurang lebih 20 tahun lebih jadi saya tidak ada 

keraguan untuk mewawancarai beliau dan dengan bantuan pak chepy hutagalung akan 

meningkatkan brand “CUSTOMERCH” supaya lebih maju dan lebih baik dari segi konsep layout 

logo maupun dari segi kualitas baju sablon kualitas bahan . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.2 foto bisnis dari pak Chepy Hutagalung 

   Sumber:  instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.3. foto narasumber Pak Agung Setiawan Setiadi 

   Sumber:  instagram 

 

Ini adalah expert kedua yang bernama agung setiadi  Beliau adalah dosen visual 

communication design di universitas ciputra yang sudah tidak diragukan lagi pengalaman di 

bidang di bidang layouting dan pak agung juga menjadi dosen di pelajaran typography jadi beliau 

paham betul tentang font. Bapak agung juga mempunyai bisnis selain menjadi dosen desain 

komunikasi visual di universitas ciputra beliau mempunyai bisnis yang bergerak di bidang jasa 

custom sablon yang bernama sub printing parlour yang berada di jalan siwalankerto timur nomer 

235, siwalankerti, wonocolo, Surabaya. Sub printing parlour juga bisa sablon manual di bidang 

baju, celana, hoodie, totte bag hingga gelas ini adalah contoh gambar dari bisnis pak agung pada 



(gambar5.7) jadi pak agung sangat bagus dan sudah berpengalaman di bidang jasa sablon kaos 

dan beliau juga paham di bidang layouting dan typography  jadi cocok untuk membantu bisnis 

“CUSTOMERCH” berkembang karena dengan bantuan expert yang sudah paham jadi bisnis 

“CUSTOMERCH” bisa berkembang dengan bantuan danpengalaman beliau dari segi kualitas 

print, typography dan layout . 

 

 

 

Gambar 3.3.2.4 foto bisnis dari agung 

setiawan sutadi 

   Sumber:  instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.5 foto narasumber Pak Mikael ifianto  

   Sumber:  instagram 

 

Ini adalah expert ketiga yang bernama pak Mikael ifianto . Mengapa “Customerch” 

menjadikan pak Mikael  sebagai narasumber untuk wawancara karena beliau merupakan co-

founder dari Kika Design. Dan dosen tetap di universitas ciputra di bidang design communication 

visual pak miki adalah dosen yang mengajar mata kuliah vcd 3 jadi beliau sangat paham dari segi 

design layouting,.dan pernah mempunyai klien di bidang baju yang bernama linco garment. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.6 foto bisnis dari Pak Mikael Ifianto 

   Sumber:  instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.7 foto narasumber Pak Diko sidikhoro  

Sumber:  instagram 

 

Ini adalah extreme pertama yang bernama Diko sidikhoro dia adalah guru kesenian di 

sekolah ciputra Surabaya dan beliau saya jadikan extreme karena beliau lulusa dari ITS lulus 

tahun 2005 jurusan design komunikasi visual . Dan usaha yang dilakukan beliau sebelum masuk 

menjadi guru kesenian beliau mempunya usaha di bidang  Design and Printing. Termasuk 

Wedding Photography. Printing macam2. Undangan, Company Profile, Corporate Branding dll. 

Jadi beliau sangat membantu dari segi bahan kaos dan design. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.8 foto narasumber Azhari Isya Abdilah  

Sumber:  instagram 

 

Ini adalah extreme kedua yang bernama Azhari Isya Abdilah dia adalah alumni universitas 

ciputra angkatan 2012 jurusan design komunikasih visual mengapa saya memilih kak ari untuk 

menjadi extreme karena kak ari sudah tau tentang design dan kak ari suka menggunakan 

berbagai jasa custom print dan salah satu klien saya jadi saya bisa menanyakan hasil kualitas 

dari beberapa jasa serupa supaya bisa meningkatkan kualitas dari segi sablon dari bisnis 

“CUSTOMERCH” dan dari segi tag line apakah beliau sudah puas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.9 foto narasumber Ricky Wijaya 

Sumber:  Instagram 

 

Ini adalah extreme ketiga yang bernama Ricky wijaya adalah alumni universtias ciputra 

angkatan 2014 jurusan design komunikasi visual mengapa saya memilih ricky untuk menjadi 

extreme user karena beliau mempunya basic di design namun lebih kearah fotography dan saya 

memilih bukan karena fotography nya yang bagus namun dia sering terlibat pada kepanitiaan 



contohnya ricky sudah ikut kurang lebih 3 kali kepanitiaan yaitu pada saat oweek, uc vcd hima 

atau biasanya di sebut himpunan mahasiswa dan koor pdd jadi dia otomatis sering memesan 

jasa custom print jadi ricky bisa jadi solusi untuk mengetahui kualitas dari sablon bisnis ini apa 

kekurangan nya jadi berdampak ke bisnis “CUSTOMERCH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.2.1.1 foto narasumber Eka Agustina 

Sumber:  Instagram 

 

Ini adalah extreme keempat yang bernama Eka agustina. Kak Eka adalah pemilik dari bisnis 

jasa custom dan sablon tee factory yang ber pusat di Surabaya dan outlet yang di miliki 

mempunyai 2 cabang yaitu di mall pakuwon trade center lantai ug dan di mall city of tomorrow 

waru. Saya memilik kak eka untuk menjadi extreme user karena beliau adalah salah satu 

competitor dan beliau sudah paham tentang per sablonan mulai dari bahan kualitas bagaimana 

cara mendapatkan hasil yang bagus beliau sangat paham dan bisa embantu meningkatkan bisnis 

“CUSTOMERCH”. 

3.3.3. Jenis Data  

       Jenis data yang di pakai sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efektivitas, saya Tarik dan 

kekurangan prototype  di bagi menjadi 2 data adalah media mix metod yang megabungkan antara 

kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif yang berupa wawancara expert dan extreme user. Data 

kuantitatif yang berupa kuisioner kepada target market bisnis atau bisa di sebut angket. 

Pertanyaan dari expert,extreme dan respondend akan di paparkan di bawah. 

 

Expert user bidang brand: 

1. Apakah design ini sudah susuai dengan konsep 



2. Apakah media packaging efektif 

3. Bagaimana menurut logo dan tagline 

4. Bagaimana anda melihat efektifnya brand terhadap kemauan target pasar tentang brand 

ini 

5. Apakah design sudah cocok dengan brand “CUSTOMERCH” 

6. Bagaimana tentang kualitas dari segi brand yang ditawarkan 

7. Apakah bahan kaos sudah memenuhi standar jika kurang mengapa? 

8. Trend apa saja yang lagi musim ? 

9. Tempat apa saja yang efisien untuk memperkenalkan dan mengembangkan brand ini? 

(online, pameran) 

10. Apakah design media sudah jelas 

11.  Apakah give away sangat membantu penjualan? 

 

Extreme user bidang jasa custom print: 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat Surabaya tentang jasa custom print  

2. Bagaimana anda melihat potensi bisnis jasa custom print fabric 

3. Kendala yang di alami selama memesan baju sablon? 

4. Bagaimana cara mengatasi jika client meminta revisi terus menerus? 

5. Seberapa sering anda mendapatkan jasa custom dan client dari profesi apa saja? 

6. Bagaimana cara menunjukan bahwa brand tersebut bisa di percaya untuk kebutuhan 

sablon kalian? 

7. Dimana media yang efektif dan tepat untuk memperkenalkan bisnis ini? 

8. Apakah media sudah cukup? Apa perlu di tambah? 

9. Bagaimana menurut anda kualitas dari bahan apakah sudah cukup? 

 

 

Responden target market bisnis: 

1. Nama: 

2. Usia: 
a. 16 - 18 Tahun  

b. 19 - 22 Tahun 

c. 23 - 25 Tahun 

d. 26-28 Tahun 

 
3. Pekerjaan: 



a. SMA  

b. Mahasiswa   

c. Wiraswasta  

d. Bos perusahaan  

e. Lain-lain 

 
4. Media sosial apa yang sering anda gunakan dan kunjungi?   

a. Facebook 

 b. Twiiter  

c. Instagram  

5. Apakah anda tertarik dengan jasa yang di tawarkan “CUSTOMERCH” 

a. Iya 

b. tidak 

6. Apakah anda pernah memesan jasa custom “CUSTOMERCH” 

a. Iya 

b. tidak 

7. Apakah anda menangkap konsep dari bisnis “CUSTOMERCH” yang berkesan modern, 

simple dan professional ? 

a. Iya 

b. tidak 

8. untuk media poster ‘CUSTOMERCH” apakah sudah jelas informasi dan design nya beri 

nilai pada design di bawa 1 sampai 5 1 terendah  dan 5 tertinggi. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

9. untuk media brosur ‘CUSTOMERCH” apakah sudah jelas informasi dan design nya beri 

nilai pada design di bawa 1sampai 5  1 terendah dan 5 tertinggi. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 



 

10. untuk media X- banner ‘CUSTOMERCH” apakah sudah jelas informasi dan design nya 

beri nilai pada design di bawa 1sampai 5  1 terendah dan 5 tertinggi. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

11. untuk media instagram ‘CUSTOMERCH” apakah sudah jelas estetika design yang di 

tunjukan pada  feed Instagram “CUSTOMERCH” beri nilai pada design di bawa 1sampai 

5  1 terendah dan 5 tertinggi. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

12. Apakah media yang di gunakan menarik untuk kesuluruhan beri nilai untuk design 1 

sampai 5 1 terendah dan 5 tertinggi. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

13. Apakah packaging dan paper bag yang di tawarkan unik dan terkesan premium? 

a. Iya 

b. tidak 

14. Menurut anda, dengan malakukan Giveaway akan berguna sebagai reminder untuk 

sebuah campaign bisnis 

a. Iya 

b. Kurang 

c. tidak 

15.  jika iya give away apa yang cocok untuk bisnis “CUSTOMERCH” 

a. Gantungan kunci 



b. Hanger kayu 

c. Gelas 

d. Kain yang bersablon “CUSTOMERCH” 

 

16. Bagaimana tanggapan promosi yang di tawarkan ? 

a. Baik jelas 

b. Agak jelas 

c. Kurang jelas 

d. Tidak jelas 

 

 

 

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

Ini adalah instrument yang di gunakan “CUSTOMERCH” untuk meningkatkan bisnis dan 

memberikan pertanyaan yang sesuai. 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user expert:  

review desain sudah cocok belum 

review trend desain 

review kualitas design 

review kualitas dari segi print 

review brandin dan promosi 

review apa yang bisa di tingkatkan 

review bahan kaos 



attitude dan value udah cocok 

  Extreme 

user 

expert:  

review desain sudah cocok belum 

review trend desain 

review kualitas design 

review kualitas dari segi print 

review brandin dan promosi 

review apa yang bisa di tingkatkan 

review bahan kaos 

attitude dan value udah cocok 

2 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

50 Responden 

laki laki dan 

perempuan 16-

28 tahun 

Responden terhadap prototype 

Responden terhadap konsep 

Responden terhadap media yang 

digunakan 

Responden value yang di tawarkan 

Tabel 3.3 instrumen pengumpulan data 

 

 

 

 

 


