
Bab III Metode Pengembangan    

3.1. Model Pengembangan    

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa perancangan re-branding Gift2Go Promotion ini adalah untuk memperkenalkan brand 

Gift2Go Promotion lebih luas lagi dan sekaligus membangun kredibilitas. Adapun cara untuk 

memperkenalkan brand Gift2Go Promotion kepada target market yang baru adalah dengan 

menggunakan media promosi dengan brand identitas yang baru.   

   

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual)   

  Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Gift2Go Promotion, maka solusi komunikasi 

visual yang dibutuhkan adalah merancang sebuah brand identity dan media promosi yang dapat 

memberikan kesan profesional yang sesuai standar sebuah PT atau perusahaan formal.    

  Brand verbal perusahaan Gift2Go Promotion adalah selalu menjaga kualitas 

merchandisenya dan kepuasan konsumen adalah perhatian utama. Kami juga bersedia 

memberikan ide atau masukan bagi klien mengenai merchandise yang dapat dijadikan media 

promosi mereka agar value perusahaan dapat tersampaikan kepada konsumen dengan lebih 

baik. Kami akan selalu berusaha memberikan hasil optimal untuk perusahaan klien.   

  Untuk Brand attributes, kata-kata yang mewakili yaitu friendly, professional, quality. 

Keywordskeywords ini muncul berdasarkan hasil wawancara dengan owner dan klien-klien 

Gift2Go mengenai image Gift2Go Promotion selama ini di mata klien. Brand attributes nantinya 

dikembangkan menjadi tagline “Quality is our concern”.   

  Untuk mewakili brand verbal dan brand attributes dari Gift2Go Promotion, maka dipilihlah 

gaya desain minimalis yang sering digunakan dalam desain korporat.    

   

3.2.1 Konsep Gaya Desain.   

Konsep gaya desain yang dipilih dalam penelitian rebranding ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah desain yang minimalis dalam layout dan 

elemen-elemennya. Menurut teori Cedric Van Eenoo (2011), gaya desain minimalism 



menyingkirkan segala elemen yang dirasa kurang penting dan memfokuskan pada apa yang 

seharusnya berada di dalam desain. Gaya desain ini memberikan esensi “less is more” dengan 

hanya memfokuskan pada bentuk basic agar pesan yang ingin disampaikan dapat 

terkomunikasikan dengan lebih maksimal. Dari ciri tersebut sesuai dengan konsep yang ingin 

diterapkan dalam pembuatan rebranding Gift2Go Promotion sehingga dapat disimpulkan bahwa 

gaya desain minimalis dapat menjadi ciri visual yang cocok untuk perusahaan Gift2Go 

Promotion.   

  

Gambar 3.2.1.1: contoh gaya desain minimalist  

Sumber: pinterest  

   

3.2.1.1 Layout   

  Menurut buku “Layout  Workbook” oleh Cullen (2014), layout dapat diartikan sebagai tata letak 

elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung 

konsep/pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca.    

  Dalam membuat layout, harus memperhitungkan juga tentang grid yang dipakai. Grid 

dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun, mengatur komposisi objek visual, dalam 

istilah lain dipergunakan untuk membantu pengaturan tata letak, objek tersebut terdiri dari 

elemen grafis, yakni; huruf dan gambar.   

  Jenis grid yang akan lebih banyak digunakan adalah symmetrical grid agar layout tertata rapi 

dan mudah dibaca. banyak white space.   



  

Gambar 3.2.1.1.1: contoh layout symmetrical grid  

Sumber: pinterest  

   

3.2.1.2. Color Palette   

Menurut Lampo (2012), Teori warna diperlukan untuk mendapatkan wujud visualisasi 

yang diinginkan. Dalam rebranding Gift2Go ini akan dominan menggunakan unsur warna hijau 

sebagai warna utama sesuai warna khas dari Gift2Go Promotion sejak awal didirikan. Menurut 

Mollica (2013), warna hijau sendiri dalam psikologi warna memiliki arti warna alam. Warna ini 

melambangkan pertumbuhan, harmoni, kesuburan, dan harapan. Sering juga dihubungkan 

dengan uang. Selain itu warna hijau meningkatkan rasa santai dan memudahkan keterbukaan 

dalam komunikasi. Warna ini dipakai sebagai identitas warna Gift2Go Promotion untuk 

melambangkan tagline “friendly yet professional” selain itu juga merupakan harapan agar 

Gift2Go Promotion dapat semakin tumbuh berkembang lebih besar dan lebih baik dalam 

memberikan pelayanan untuk customer.   



  

Gambar 3.2.1.2.1: color palette  

Sumber: dokumen pribadi  

   

3.2.1.3. Font   

   Menurut Dyson (2014) tipografi adalah suatu teknik manipulasi huruf dengan mengatur 

penyebarannya pada suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu dengan tujuan 

kenyamanan semaksimal mungkin pada saat membacanya baik dalam jarak dekat maupun 

jarak jauh sehingga maksud dan arti dari tulisan dapat tersampaikan dengan sangat baik secara 

visual kepada pembaca.   

Untuk logo perusahaan menggunakan jenis font sans serif “the Light Font” dan untuk 

body text adalah “Noto Sans”. Font-font ini merupakan jenis typeface sans serif dan dipilih 

karena memiliki readiblity yang tinggi dan memberikan kesan simpel dan professional.. Hal ini 

mendukung perusahaan Gift2Go Promotion Promotion yang ingin menunjukkan kepada 

customer bahwa Gift2Go Promotion adalah brand yang ingin memberikan yang terbaik secara 

profesionalisme kepada customernya.    

        

Gambar 3.2.1.3.1: contoh typeface the light font  

Sumber: dokumen pribadi  



   

   

  

Gambar 3.2.1.3.2: contoh typeface Noto Sans  

Sumber: dokumen pribadi  

   

3.2.1.3. Fotografi   

 Menurut Hidayat (2015), perusahaan yang mempromosikan produknya dengan menggunakan 

media foto akan jauh lebih diminati oleh konsumen karena foto dapat meningkatkan daya tarik 

produk tersebut. Dalam foto produknya, Gift2Go Promotion menggunakan style white 

background dalam penerapan fotografi produknya karena style ini memfokuskan pada produk 

dan minim distraksi serta mudah diedit untuk berbagai keperluan.  

Sejalan dengan style minimalist yang digunakan Gift2Go Promotion.   

  

Gambar 3.2.1.3.1: contoh style white background photography 

Sumber: dokumen pribadi 



3.2.2 Konsep Pemilihan Media.   

Jenis media promosi yang akan digunakan perusahaan Gift2Go Promotion adalah 

sebagai berikut   

1. Company Profile   

   Menurut Agustrijanto (2015), Company profile atau profil perusahaan adalah gambaran 

umum mengenai diri suatu perusahaan yang hendak melakukan serangkaian promosi terpadu 

melalui sebuah buku atau media lain. Maka dari itu perusahaan Gift2Go Promotion 

menggunakan company profile sebagai salah satu media untuk membangun awareness 

customer terhadap perusahaan ini. Dalam company profile akan dicantumkan profil pemilik, 

sejarah perusahaan, kontak, klien yang pernah ditangani, serta portofolio merchandise yang 

pernah dibuat.   

   

2. Booth   

   Tampilan bisnis yang disajikan pada konsumen merupakan hal yang penting dan 

mempengaruhi minat konsumen untuk membeli atau menggunakan produk/jasa yang 

ditawarkan. Tampilan bisnis yang dimaksud adalah seperti desain lokasi dimana transaksi jual 

beli akan terjadi. Tampilan tersebut mempresentasikan brand image, apakah brand tersebut 

dapat dipercaya, dan berbagai faktor lain. (Sugianto, 2018). Sebuah booth pameran adalah 

tempat yang bagus bagi bermacam bisnis untuk membuat hubungan dengan pelanggan baru 

yang potensial maupun membangun koneksi dengan tenant sekitar karena sebagian besar 

pengunjung memiliki pengaruh untuk membeli di perusahaan/organisasinya dan mereka datang 

karena memang bertujuan mencari supplier untuk merchandise perusahaannya sehingga klien 

potensial dapat lebih terjangkau lewat pameran. Booth akan digunakan saat perusahaan 

Gift2Go Promotion mengikuti pameran/event khusus tenant merchandise.   

   

3. Brosur   

  Menurut Mulyadi (2017), Fungsi utama brosur adalah membuat informasi yang ingin 

disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca dalam 1 halaman kecil. Brosur memberikan 

ringkasan mengenai perusahaan Gift2Go Promotion dan akan dibagikan kepada calon 

customer saat melakukan pameran di event.   



   
4.   Banner   

  Banner adalah media yang berisi informasi, slogan maupun merek yang ditujukan 

kepada banyak orang (Saputra, 2017). Biasanya digunakan untuk mengiklankan produk/jasa 

tertentu dan menarik orang sebanyak mungkin. Banner akan dipasang saat Gift2Go Promotion 

mengikuti pameran/event di depan booth.   

   

5.  Seragam    

  Berdasarkan jurnal Saputra (2017), seragam/sales uniform berguna untuk meningkatkan 

citra dan profesionalitas perusahaan. Perusahaan Gift2Go Promotion akan menggunakan 

seragam ini saat melakukan meeting dengan klien ataupun saat mengirim barang (diluar 

menggunakan kurir) untuk menunjukkan citra profesionalitas.   

   

6.  Website   

  Pembuatan website bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, 

mempermudah akses, menjangkau konsumen yang berada di luar jawa atau bahkan di luar 

Negeri (Joseph, 2013). Dalam website akan ditampilkan profil perusahaan, kontak, list klien, dan 

foto katalog perusahaan. Selain itu website bertujuan untuk memberikan informasi 

selengkaplengkapnya kepada konsumen mengenai perusahaan Gift2Go Promotion dan 

menjangkau konsumen mancanegara    

   

7.  Media sosial   

  Pengguna media sosial di era ini semakin banyak dan internet marketing semakin 

meluas. Banyak perusahaan semakin lebih memanfaatkan social media dalam melakukan 

marketing bagi usahanya karena sosial media sangat mudah digunakan dan mengeluarkan 

biaya yang murah (Kawasaki, 2014).    

a) Facebook    

  Facebook memiliki sistem iklan dimana perusahaan bisa menarget iklan kepada 

target spesifik yang telah ditentukan, berdasarkan geografi, demografi bahkan 

kebiasaan orang tersebut. Untuk B2B, terdapat strategi yang bisa digunakan, yakni 



dengan melakukan segmentasi “Employee of” pada targetting Facebook, jika sudah 

mengetahui nama perusahaan kliennya, maka pengguna bisa menargetkan karyawan 

yang bekerja di perusahaan tersebut. Berdasarkan survey kuisioner yang telah 

dilakukan, banyak dari responden mengetahui tentang perusahaan sejenis dari internet. 

sehingga untuk media promosi melalui media sosial akan menggunakan facebook page  

agar dapat menjangkau klien dan membangun awareness mengenai perusahaan 

Gift2Go Promotion pada benak mereka.    

  

b) Instagram   

  Pada media sosial Instagram, calon klien dapat lebih mudah melakukan 

pencarian supplier melalui sistem hashtag sehingga pada media promosi instagram, 

Gift2Go Promotion akan banyak menggunakan hashtag pencarian sehingga mudah 

ditemukan klien. Interface dan estetika page instagram juga diperhatikan agar klien 

betah mengarungi page instagram Gift2Go Promotion.   

   

8.  Merchandise   

  Merchandise dibuat sebagai penunjang dari kegiatan promosi perusahaan Gift2Go 

Promotion. Dilakukan dengan memberikan Gift set berisi company profile, kartu nama, 1-2 item 

merchandise kepada perusahaan klien yang potensial. Cara memperkenalkan produk kepada 

konsumen dengan metode inilah yang secara langsung akan memberikan dampak karena 

konsumen akan memiliki gambaran langsung mengenai produk yang akan digunakan sehingga 

ada kecenderungan konsumen kembali lagi pada produk promosi tersebut karena kuncinya 

hanya pada konsumen telah mengenal langsung dan merasakan produk tersebut melalui 

sampel gratis (Sugianto, 2018). Tujuannya adalah membangun awareness calon klien sekaligus 

menyampaikan value preposition mengenai perusahaan Gift2Go Promotion. Desain 

merchandise didesain sesimple dan generik mungkin agar  dapat digunakan dalam kegiatan 

sehari-hari. Desain yang generik adalah desain yang dapat digunakan dalam keadaan netral 

sehingga akan lebih sering digunakan dibandingkan dengan desain yg lebih original/unik 

(Shaoqiang, 2017).    

   



3.2.3 Program Media    

No  Media  Waktu  Touchpoints  Chanel 

Phases  

1  Company  

Profile  

Maret-Juli 2019  Perusahaanperusahaan 

klien  

Membangun  

Awareness 

konsumen  

  

2  Brosur  Saat 

perusahaan  

Gift2Go 

mengikuti 

pameran  

Event/pameran  Menyampaikan  

Value  

Proposition  

3  Seragam  Saat 

perusahaan 

melakukan 

tender  

Perusahaanperusahaan 

klien  

Membangun  

Awareness 

konsumen  

4  Website  Maret-Mei 2019  Internet  Menyampaikan  

Value  

Proposition  

5  Sosial Media  Maret-Mei 2019  Facebook & instagram  Membangun  

Awareness 

konsumen  

6  Merchandise  Januari-Maret  

2019  

Perusahaanperusahaan 

klien  

Membangun  

Awareness 

konsumen  

7  Booth  Mei 2019  Event/pameran  Membangun  

Awareness 

konsumen  



8  Banner  Mei 2019  Event/pameran  Menyampaikan  

Value  

Proposition  

Tabel 3.1 Pemilihan Media  

   

3.2.4. Anggaran Belanja Desain   

Di dalam bab ini, anda menjelaskan Budgeting/ anggaran belanja keseluruhan media 

promosi. Anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang anda keluarkan untuk 

membuat desain anda dan biaya yang ada keluarkan untuk mengeksekusi desain anda. 

Contoh:     

No   Media   Kategori   Satuan   Harga   Total   

1   Company   

Profile   

Biaya Cetak   12 pcs   39.000   470.000   

2   brosur   Biaya Cetak   16 pcs   10.000 

@A3   

40.000   

3   Seragam   Biaya Cetak   3 pcs   50.000   150.000   

4   Website   Biaya Operasional   1  tahun   2.000.000   2.000.000   

4   Sosial 
Media  

Facebook   

 Biaya Iklan   1 tahun   100.000   100.000   

5   Pen   Biaya Cetak   100pcs   5000   500.000   

6   Paperbag   Biaya Cetak   12 pcs   27.500   330.000   

7   Meteran   Biaya Cetak   100pcs   5000   500.000   

8   Transportasi   Biaya Operasional   1   200.000   200.000   

9   Banner   Biaya Cetak   1 pcs   85.000   85.000   

10   Booth   Biaya Design   3 hari   566.000   1.700.000   

    Total   6.075.000   

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain  



   

3.3. Uji Coba Produk (prototype)   

Pengumpulan data dilakukan untuk menetapkan dasar dari daya tarik dari baik target pasar 

maupun calon konsumen. Dalam KBBI tertulis bahwa kata ‘uji’ diartikan sebagai percobaan 

untuk mengetahui mutu sesuatu. Sedangkan kata ‘coba’ adalah pengujian sesuatu sebelum 

dipakai atau dilakukan. Sehingga uji coba ini bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

untuk mengetahui kualitas dari hasil desain yang telah dibuat sehingga dapat diketahui 

efektifitas untuk mencapai tujuan pembelajaran bisa terbukti dan dapat diamati secara 

langsung.   

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1) desain uji coba, 2) subjek 

penelitian, 3) jenis data, 4) instrumen pengumpulan data, 5) teknik analisis data.   

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

  
Gambar 3.3.1.1: prototype logo 

Sumber: dokumen pribadi 

  

  

Gambar 3.3.1.2: kartu nama, letterhead, amplop, stamp  



Sumber: dokumen pribadi  

  

  

Gambar 3.3.1.3: prototype 1 company profile dan katalog  

Sumber: dokumen pribadi  

   Pada halaman cover depan hanya menggunakan blok warna hijau untuk menekankan 

warna utama Gift2Go Promotion. Di bagian cover belakang juga putih untuk alasan yang sama. 

Kontak perusahaan ditaruh di belakang agar tidak terlalu sepi. Penggunaan quote di bagian 

about us bertujuan untuk menekankan kredibilitas perusahaan yang telah berkiprah 10+ tahun 

di bidang ini. Layout tiap halaman dibedakan sedikit untuk variasi dengan tetap mengacu pada 

teori symmetrical grid. Untuk katalog sendiri lebih berupa contoh barang yang pernah dibuat 

tanpa mencantumkan harga karena barang yang dibuat harganya tergantung spesifikasi dari 

klien.  

Susunannya dibuat 3x3 agar memuat banyak contoh produk namun tetap tidak terlalu ramai.   

   



  
Gambar 3.3.1.4: prototype 2 company profile dan katalog  

Sumber: dokumen pribadi  

   Variasi tiap prototype lebih bermain pada tatanan layout. Pada halaman cover depan 

hanya menggunakan blok warna hijau untuk menekankan warna utama Gift2Go Promotion. Di 

bagian cover belakang juga putih untuk alasan yang sama. Kontak perusahaan ditaruh di 

belakang agar tidak terlalu sepi. Layout tiap halaman disamakan untuk konsistensi. Untuk 

katalog sendiri lebih berupa contoh barang yang pernah dibuat tanpa mencantumkan harga 

karena barang yang dibuat harganya tergantung spesifikasi dari klien. Pada bagian cover 

divider tiap produk ditampilkan preview zoom in dari contoh produk agar klien dapat melihat 

contoh bahan produk secara real.   

   

   

   



  
Gambar 3.3.1.5: prototype 3 company profile dan katalog  

Sumber: dokumen pribadi  

   Variasi tiap prototype lebih bermain pada tatanan layout. Pada halaman cover depan 

dan belakang hanya menggunakan blok warna hijau dan putih untuk menekankan warna utama 

Gift2Go Promotion. Layout tiap halaman disamakan untuk alasan konsistensi. Untuk katalog 

sendiri lebih berupa contoh barang yang pernah dibuat tanpa mencantumkan harga karena 

barang yang dibuat harganya tergantung spesifikasi dari klien. Pada bagian cover divider tiap 

produk ditampilkan preview zoom in dari contoh produk agar klien dapat melihat contoh bahan 

produk secara real.   

   

  

  

Gambar 3.3.1.6: prototype 1 website  

Sumber: dokumen pribadi  



   Variasi pada tiap prototype lebih bermain pada tatanan layout. Warna dominan pada 

website adalah putih dengan aksen hijau sebagai warna utama brand Gift2Go Promotion. Pada 

prototype home website ini terdapat slider sebagai highlight produk dari  

  Gift2Go/bestseller/premium merchandise. Selanjutnya dibawah slider terdapat value 

preposition perusahaan untuk menarik perhatian pengunjung yang datang. Selanjutnya baru 

preview barangbarang terbaru. Dalam website ini terdapat 5 sub kategori yaitu home, about us, 

portfolio, klien, contact list. Pada kategori about us terdapat foto isi workshop untuk 

meningkatkan kepercayaan.  

  Di kategori gallery, produk dibagi menjadi beberapa kategori.   

 

   

  

Gambar 3.3.1.7: prototype 2 website  
Sumber: dokumen pribadi  

   Variasi pada tiap prototype lebih bermain pada tatanan layout. Warna dominan pada 

website adalah putih dengan aksen hijau sebagai warna utama brand Gift2Go Promotion pada 

bagian ini warna hijau background dibuat tipis agar fokus pengunjung tetap pada konten yang 

ada. Pada prototype  home website ini terdapat slider sebagai highlight produk dari 

Gift2Go/bestseller/premium merchandise. Selanjutnya dibawah slider terdapat value preposition 

perusahaan untuk menarik perhatian pengunjung yang datang. Selanjutnya baru preview 

barangbarang terbaru. Dalam website ini terdapat 5 sub kategori yaitu home, about us, portfolio, 

klien, contact list. Pada kategori about us terdapat foto isi workshop untuk meningkatkan 

kepercayaan.  

  Di kategori gallery, produk dibagi menjadi beberapa kategori.   

   



  
Gambar 3.3.1.8: prototype 3 website  

Sumber: dokumen pribadi  

   Variasi pada tiap prototype lebih bermain pada tatanan layout. Warna dominan pada 

website adalah putih dan hijau sebagai warna utama brand Gift2Go Promotion Pada prototype  

home website ini terdapat slider sebagai highlight produk dari Gift2Go/best-seller merchandise. 

Selanjutnya dibawah slider dimasukkan 4 kategori besar jasa yang ditawarkan Gift2Go 

Promotion. Selanjutnya baru preview barang-barang terbaru dan preview klien. Dalam website 

ini terdapat 5 sub kategori yaitu home, portfolio, klien, contact list. Pada kategori kontak terdapat 

.  

  Di kategori gallery, produk dibagi menjadi beberapa kategori yang bisa dislide untuk 

melihat variasi barangnya.   

   

  

Gambar 3.3.1.9: prototype 1 polo shirt  



Sumber: dokumen pribadi  

   Pada prototype ini menggunakan dominan hijau dengan aksen putih yang merupakan 

warna utama Gift2Go sebagai ciri khasnya.   

   

   

  

Gambar 3.3.1.10: prototype 2 polo shirt  

Sumber: dokumen pribadi  

   Pada prototype ini menggunakan dominan hijau putih yang merupakan 2 warna utama 

Gift2Go sebagai ciri khasnya.   

   

  

Gambar 3.3.1.11: prototype 3 polo shirt  

Sumber: dokumen pribadi  

   Pada prototype ini menggunakan dominan putih di bagian depan dan hijau di belakang 

yang merupakan 2 warna utama Gift2Go sebagai ciri khasnya.   

   

   

     



  

Gambar 3.3.1.12: prototype 1 media sosial facebook  

Sumber: dokumen pribadi  

   Pada media facebook, bannernya menggunakan konsep “pemecahan masalah” untuk 

klien yang mengunjungi agar tertarik scrolling lebih jauh dan akhirnya mengontak perusahaan.   

   

   

  

Gambar 3.3.1.13: prototype 2 media sosial facebook  

Sumber: dokumen pribadi  

   Berisikan contoh produk. Bannernya dibuat dengan konsep “chess” warna selang-seling 

yang isinya value perusahaan dan sampel produk.   

   

   



  

Gambar 3.3.1.14: prototype 3 media sosial facebook  

Sumber: dokumen pribadi  

   Pada prototype ini berisikan set contoh produk dengan list kontak yang bisa dihubungi 

jika tertarik memesan.    

   

   

  

Gambar 3.3.1.15: prototype 1 media sosial instagram  

Sumber: dokumen pribadi  



   Pada prototype ini sistem background foto produk selang-seling putih hijau per 3 item.     

   

   

  
Gambar 3.3.1.16: prototype 2 media sosial instagram  

Sumber: dokumen pribadi  

   Pada prototype ini, background foto produk adalah putih per 3 item yang diselingi quote 

personal dari Gift2Go Promotion.   

     

   



  

Gambar 3.3.1.17: prototype 3 media sosial instagram  

Sumber: dokumen pribadi  

   Pada prototype ini, background foto produk selang-seling putih hijau mengikuti bentuk 

catur untuk variasi estetika dan memberikan daya tarik tersendiri untuk visual instagram Gift2Go 

Promotion.    

   

   

  
Gambar 3.3.1.18: prototype 1 booth  

Sumber: dokumen pribadi  



  1 sisi background terdapat tulisan yang bersifat “teaser” agar calon klien tertarik 

menghampiri. Di sisi 1nya hanya membubuhkan logo karena display contoh produk diletakkan 

disana. Pada salah 1 sisi akan diletakkan banner agar pengunjung yang lewat dapat membaca 

informasi mengenai Gift2Go promotion.   

   

  

Gambar 3.3.1.19: prototype 2 booth  

Sumber: dokumen pribadi  

   1 sisi background terdapat tulisan yang bersifat “teaser” agar calon klien tertarik 

menghampiri dan preview produk yang sulit didisplay. Di sisi 1nya terdapat clipart agar desain 

booth tidak terlalu sepi . Pada salah 1 sisi akan diletakkan banner agar pengunjung yang lewat 

dapat membaca informasi mengenai Gift2Go promotion.   

   

  

Gambar 3.3.1.20: prototype 3 booth  

Sumber: dokumen pribadi  



   Bentuk prototype ini lebih minimalis untuk menyesuaikan apabila mengikuti pameran 

yang spacenya kecil sehingga tidak terlalu banyak ornament dibutuhkan dan hanya lemari 

display.   

   

   

  

Gambar 3.3.1.21: prototype 1 brosur  

Sumber: dokumen pribadi  

   Dominan hijau putih yang merupakan warna utama Gift2Go. Agar informasi dapat 

tersampaikan secara singkat namun padat, semua dijadikan dalam 1 halaman. yang dihighlight 

adalah value perusahaan dan contoh produk dari klien2 besar dan produk yang relatif sulit 

dibuat.  di bagian bawah juga disertakan kontak.   

   
  



  

Gambar 3.3.1.22: prototype 2 brosur  

Sumber: dokumen pribadi  

   Dominan hijau putih yang merupakan warna utama Gift2Go Promotion. agar informasi 

dapat tersampaikan secara singkat namun padat, semua dijadikan dalam 1 halaman berurutan. 

Pengurutannya mulai dari contoh produk dari klien2 besar dan produk yang relatif sulit dibuat 

lalu baru perkenalan mengenai Gift2Go Promotion dan value prepositionnya. lalu baru kontak.   

   

   

  

Gambar 3.3.1.23: prototype 3 brosur  

Sumber: dokumen pribadi  
   Dominan putih dengan aksen hijau yang merupakan warna utama Gift2Go. Kontak dan 

logo diletakkan paling atas yang merupakan poin yang ingin dilihat duluan saat membaca 



brosur. selanjutnya adalah perkenalan singkat mengenai perusahaan, contoh produk dari klien2 

besar dan produk yang relatif sulit dibuat.   

   

   

  

Gambar 3.3.1.24: prototype 1 x-banner  

Sumber: dokumen pribadi  

   Dominan putih dengan aksen hijau yang merupakan warna utama Gift2Go Promotion. 

Fokus pada banner adalah value preposition dari Gift2Go Promotion ditambah contoh produk 

yang sulit dibuat/dari klien terkenal sehingga menarik calon pembeli potensial.   

     



  

Gambar 3.3.1.25: prototype 2 x-banner  

Sumber: dokumen pribadi  

   Dominan putih dengan aksen hijau yang merupakan warna utama Gift2Go Promotion.  

Highlight adalah “bertanya tentang masalah dan menawarkan pemecahannya” bagi para calon 

klien lalu dibawahnya keterangan mengenai profil perusahaan dan selanjutnya sampel produk.   

   

  
Gambar 3.3.1.25: prototype 3 x-banner  



Sumber: dokumen pribadi  

   Dominan putih dengan aksen hijau yang merupakan warna utama Gift2Go Promotion.  

Highlight adalah “menawarkan pemecahan masalah” bagi para calon klien, dibawahnya berupa 

keterangan singkat mengenai Gift2Go Promotion dan lama bekerja di bidang ini untuk 

meningkatkan kepercayaan. Ditambah contoh produk yang sulit dibuat/dari klien terkenal 

sehingga menarik calon pembeli potensial. Dibuat seperti bentuk tangga yang memberikan 

makna bahwa Gift2Go Promotion selalu melangkah ke atas dengan produk berkualitasnya.   

   

  

Gambar 3.3.1.26: prototype 1 tote bag  

Sumber: dokumen pribadi  

   Dominan putih dengan aksen hijau di bagian tali yang merupakan warna utama Gift2Go 

Promotion. Logo diletakkan di tengah dengan aksen square hijau untuk memberikan variasi 

namun juga tetap sesuai dengan karakter brand Gift2Go Promotion.   

   

   



  

Gambar 3.3.1.27: prototype 2 tote bag  

Sumber: dokumen pribadi  

   Dominan putih dengan tulisan hijau yang merupakan warna utama Gift2Go Promotion. 

Logo diletakkan di pinggir kanan dan quote Gift2Go Promotion sebagai highlightnya untuk 

menekankan komitmen Gift2Go Promotion terhadap kualitas produksi merchandisenya.   

   

   

  

Gambar 3.3.1.28: prototype 3 tote bag  

Sumber: dokumen pribadi  



   Dominan putih dengan tulisan hijau yang merupakan warna utama Gift2Go Promotion. 

Logo diletakkan di tengah agar dapat menyampaikan karakter brand Gif2Go Promotion yang 

minimalis dan professional dengan jelas.   

   

   

  

Gambar 3.3.1.29: prototype pen  

Sumber: dokumen pribadi  

   

  Pulpen merupakan alat tulis yang digunakan oleh semua orang dari segala jenis umur 

dan okupasi yang beragam. Hal ini juga merepresentasikan kenetralan yang ingin disampaikan 

oleh Gift2Go dimana perusahaan kami dapat membuat merchandise apapun yang dapat 

digunakan oleh semua orang. Pemilihan desain minimalis ini kami gunakan untuk menonjolkan 

kesederhanaan dan kesan professional kepada customer Gift2Go. Konsep pen 1 

membubuhkan logo saja untuk meningkatkan awareness konsumen terhadap Gift2Go. Konsep 

2 menggunakan pattern grid kotak-kotak dengan logo untuk variasi desain. Konsep 3 memakai 

logo dengan menambahkan tagline perusahaan untuk menekankan fokus utama Gift2Go yaitu 

kualitas produksi merchandisenya.   

   

   

   

   

   

   
   



   

   

  

Gambar 3.3.1.30: mockup mobil pengiriman barang  

Sumber: dokumen pribadi  

   

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

   Subjek Coba akan terbagi menjadi dua kelompok yang merupakan subjek coba kualitatif 

dan kuantitatif dengan topik wawancara berupa rebranding perusahaan Gift2Go Promotion.    

Extreme User   

1. Nama: Diah R.    

Pekerjaan: Procurement perusahaan GE   

 Diah adalah procurement di perusahaan GE dan telah menjabat pekerjaan ini 

selama kurang lebih 5 tahun dan telah menjadi salah satu customer loyal Gift2Go 

Promotion..   

2. Nama: Dewi. P   

Pekerjaan: Marketing PT. Trafindo   

 Dewi Permatasari adalah seorang marketing senior PT Trafindo selama kurang 

lebih 5 tahun.   

 

3. Nama: Tiara. S    
Pekerjaan: GM Marketing IFLIX   



IFLIX adalah salah satu klien loyal perusahaan Gift2Go Promotion. Perusahaan ini telah 

memesan kepada Gift2Go Promotion sejak 2014 sampai sekarang.    

   

Expert User   

1. Nama: Tomas Wiguna    

Pekerjaan: Senior Graphic Designer di Royal Golden Eagle (RGE)   

 Pemilik Pixelink Studio di Jakarta yang berfokus pada bidang advertising, company profile, 

website, dll. Sekarang menjabat juga menjadi Senior Graphic Designer di Royal Golden Eagle 

(RGE).   

2. Nama: Nuzul K. Bawono   

Pekerjaan: Graphic Designer di Bank Indonesia (BI)   

   Pengalaman selama 8 tahun sebagai corporate graphic designer di berbagai tempat dan 

sekarang bekerja di Bank Indonesia.   

2. Nama: Meiska .A   

Pekerjaan: Graphic Designer di IFLIX   

 Merupakan graphic designer senior di kantor IFLIX selama 3 tahun. Sebelumnya juga 

pernah mengerjakan beberapa proyek desain yang bekerjasama dengan pemerintah.   

   

3.3.3. Jenis Data    

   Data yang diperoleh dari uji coba produk ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dan kuantitatif. Penelitian kualitatif akan digunakan sebagai data utama yang akan menjadi 

dasar perbaikan produk uji coba tersebut. Tujuan dari uji coba produk ini adalah untuk 

mendapatkan tanggapan dan saran yang dapat digunakan sebagai data untuk menjadi dasar 

dari perbaikan rebranding perusahaan Gift2Go promotion. Data Kuantitatif akan digunakan 

sebagai data primer juga yang akan mendukung dasar dari perbaikan atau revisi yang akan 

dilakukan. Apabila respon dari hasil uji coba tidak baik maka akan dilakukan uji coba berikutnya 



dengan revisi produk sesuai dengan feedback yang diperoleh. Sedangkan apabila uji coba 

berhasil dengan respon positif, hasil uji coba tersebut akan digunakan sebagai desain final.   

 

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

Uji Coba ini dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan saran mengenai rebranding 

perusahaan Gift2Go dari expert user yang di ahli di bidang desain grafis.  Data yang akan 

diambil merupakan hasil uji coba media promosi perusahaan Gift2Go promotion lainnya. Data 

primer lainnya adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

kepada sejumlah responden yang merupakan sekelompok extreme user yang merupakan 

pelaku bisnis dan bekerja di perusahaan sebagai marketing, purchasing, dan procurement. Data 

sekunder yang digunakan dalam Uji coba ini diambil dari buku, jurnal, dan literatur lainnya 

meliputi branding, rebranding, customer behavior, media promosi B2B.    

Tujuan dari pengumpulan data primer dari expert dan extreme user untuk mengevaluasi 

hasil dari uji coba rebranding dan media promosi perusahaan Gift2Go.    

NO   TEKNIK   

PENGUMPU  

LAN DATA   

SUMBER   

DATA   

INSTRUMEN    

   

  1Wawancara   

(Kualitatif)   

Expert user &   

Extreme user   

Review desain rebranding dan media 

promosi perusahaan Gift2Go   

   

Insight strategi promosi perusahaan   

Gift2Go   

   

Tes hasil engagement   



  2Kuesioner  

(Kuantitatif)   

Extreme user   Persepsi responden terhadap 

prototype rebranding perusahaan   

Gift2Go   

   

Tes mengenai keefektifisan media 

promosi   

  

Tabel 3.3. Teknik dan Tujuan Pengumpulan Data  


