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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Dalam perancangan rebranding merek se’I beta, Merek bukan sekadar 

sebuah nama, bukan juga sekadar sebuah logo atau simbol. Merek merupakan 

cerminan nilai yang diberikan pada pelanggan berupa kualitas fisik dan nonfisik 

dari suatu entitas(sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, 

walaupun tidak harus dalam bentuk fisik). Dalam hal ini, pemasar memiliki banyak 

pilihan tentang jumlah dan sifat dari unsur merek yang dapat digunakan dalam 

menciptakan sebuah merek untuk mengidentifikasi produknya. Dibagian strategi 

komunikasi dalam hal promosi untuk  Se’I Beta yang sesuai dengan target market 

adalah melalui sosial media berupa posting Instagram, endorsement, dan 

penataan feeds. Se’I Beta yang mempunyai target market generasi Y  harus 

melakukan strategi komunikasi yang cocok dan sesuai dengan generasi Y baik 

dalam hal branding ataupun promosi.  Teori desain yang ditemukan adalah dengan 

meredesain ulang se’i beta agar sesuai dengan target market menggunakan teori 

branding dan promosi serta melakukan survey ke target market sehingga 

mengetahui respon dan keinginan target market.   

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Brand Se’i Beta hadir ingin memperluas pengetahuan orang di kota – kota 

besar di Indonesia khususnya Surabaya mengenai kebudayaan kupang lewat 

bidang kuliner. Maka, value proposition yang ditawarkan Se’i Beta adalah 

makanan khas kupang yang hadir dengan berbagai varian bumbu yang dapat 

menyesuai dengan jaman modern skrg tapi tidak menghilangkan rasa keunikan 

dari daging se’i itu sendiri. Yang membedakan dari kompetitor adalah makanan 

khas dari indonesia yang unik dan memiliki berbagai varian rasa. memiliki konsep 
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dapat gampang ditemukan dan dengan promosi dan branding yang mengikuti tren. 

Dari penjabaran tersebut maka brand attribute yang di tawarkan se’i beta  

adalah “Makanan khas Kupang hadir diberbagai tempat dengan berbagai varian 

toping tanpa menghilangkan khas dari daging se’i.” Maksud dari brand attribute 

tersebut ialah masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan makanan khas 

kupang karena hadir diberbagai tempat dengan keunikan rasa yang kekinian tanpa 

menghilangi identik rasa se’i.  

Kata kunci yang dimiliki oleh kan Se’i Beta adalah khas, daging babi, 

gampang ditemukan, dan berbagai varian rasa. Khas disini ialah karena Daging 

Se’i adalah makanan khas masyarakat Kupang yang hingga kini masih dinikmati. 

Daging Babi adalah bahan dasar dari daging se’i yang digunakan. Gampang 

ditemukan bermaksud bahwa se’i beta mempunyai tujuan membuat booth dan 

online sehingga dapat gampang ditemukan kapan saja dan dimana saja.  Dan 

berbagai varian rasa ialah se’i beta memiliki 5-6 varian rasa yang kekinian.  Maka 

dari itu didapati Brandline Se’i Beta  “Daging Asap dengan varian toping yang 

lezat.”  

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang digunakan adalah gaya desain vintage dan minimalist. 

menggunakan gaya dengan yang dipadukan dengan warna vintage serta memberi 

kesan simple, typeface tipe Display, dan layout minimalist. warna yang vintage 

yaitu warna cokalat dan warna yang memberi kesan bersih yaitu warna 

putih. typeface Display yaitu typeface yang untuk judul yang dimaksudkan untuk 

menarik perhatian pembaca. layout minimalist yaitu layout yang selalu berpatokan 

pada grid, terdapat elemen garis baik lurus maupun zigzag dan memiliki 

perpaduan warna dan gambar yang senada.  
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Gambar 3.2.1.1. Gaya Desain Vintage 

 
Gambar 3.2.1.2. Gaya Desain Minimalis & Layout 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Media komunikasi yang digunakan adalah instagram, brosur & x-banner, 

bazaar, dan paid promote. Sosial media merupakan promosi yang sangat 

berpengaruh di zaman sekarang. Promosi yang dilakukan di zaman modern ini 

melalui media sosial dan salah satunya adalah Instagram (JURNAL - George E. 

Belch, Michael . A. Belch.,2015). Instagram merupakan jenis media ATL. 

ATL(Above The Line) adalah aktivitas promosi yang biasanya dilakukan,oleh 

manajemen pusat sebagai upaya membentuk citra merek yang diinginkan 

(JURNAL - Achmad Yanu Alif Fianto, Sigit Prayitno Yosep., 2015). Brosur & X-
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Banner merupakan jenis media ATL yang masih efektif digunakan saat ini. X-

Banner juga dapat menunjang promosi pada bazaar sehingga terjadinya transaksi 

jual beli. Bazaar adalah jenis promosi BTL yang sangat efektif digunakan saat 

sekarang dan untuk target generasi Y.  

BTL (Below The Line) adalah segala aktivitas pemasaran atau promosi 

yang dilakukan di tingkat retail/ konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita (JURNAL - Achmad Yanu 

Alif Fianto,Sigit Prayitno Yosep., 2015). Adapun jenis media promosi TTL 

(Through The Line) yang merupakan isitilah baru dalam dunia marketing yang 

menggabungkan antara promosi BTL dan ATL. Karena kecanggihan teknologi 

informasi yang membuat ATL dan BTL semakin samar. Media promosi TTL yang 

digunakan adalah paid promote.paid promote sebuah produk/merek yang di 

promosikan oleh orang-orang yang memiliki banyak followers hal tersebut akan 

lebih menggugah target market untuk menentukan pilihannya (JURNAL- Pradhan 

et al., 2014);(Martey & Frempong, 2014).  

3.2.3 Program Media   

 program media yang digunakan sebagai berikut : 

 
 

Media 

 
Waktu/Durasi 

Tayang 

 
Touch Point 

dengan 
Customer 

 
 

Channel Phase 

 
 

Konten Media 

 

instagram 

 

11 feb - 3 mar 

 

Online, di 

aplikasi 

instagram 

Membangun 

AWARENES  

kepada konsumen  

mengenai suatu produk  

atau jasa yang 

ditawarkan. 

posting tentang  

produk yang  

ditawarkan 

(3x/minggu) 
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instagram 

 

4 mar - 24 

mar 

Online, di 

aplikasi 

instagram 

Membantu konsumen  

EVALUASI VALUE  

PROPOSITION yang  

ditawarkan 

posting tentang 

value 

proposition  

brand 

(3x/minggu) 

 

 

instagram 

 

 

25 mar - 14 

apr 

 

Online, di 

aplikasi 

instagram 

MENYAMPAIKAN 

VALUE  

PROPOSITION (dalam  

wujud barang atau jasa,  

bahkan suatu 

pengalaman)  

kepada konsumen 

posting wujud  

barang yang  

ditawarkan 

(3x/minggu) 

 

instagram 

setiap ketika 

ada 

review atau 

testimoni dari 

pembeli 

Online, di 

aplikasi 

instagram 

Menyediakan sarana  

pendukung pasca  

transaksi jual-beli  

(AFTER SALES 

SERVICE) 

posting 

testimoni 

atau review dari 

customer 

setelah  

membeli 

 

 

Bazaar 

 

bulan april 

selama 3 hari 

 

offline, 

tempat 

diadakannya 

bazaar 

 

Memfasilitasi terjadinya  

TRANSAKSI jual-beli. 

 

menjual produk 

 

Paid 

Promote 

 

bulan maret 

 

Online, di 

Instagram 

Membangun 

AWARENES  

kepada konsumen  

mengenai suatu produk  

atau jasa yang 

ditawarkan. 

mempromosikan 

tentang produk 

yang ditawarkan 
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brosur 

minggu ke 3 

bulan 

feb - minggu 

pertama 

bulan maret 

 

 

offline, mall 

dan kampus 

Membantu konsumen  

EVALUASI VALUE  

PROPOSITION yang  

ditawarkan. 

memberikan  

informasi tetang  

keunggalan 

produk 

dibandingkan  

yang lain 

 

x-banner 

 

april saat 

bazaar 

 

offline, 

bazaar 

Memfasilitasi terjadinya  

TRANSAKSI jual-beli. 

sarana untuk  

terjadinya 

transaksi jual 

beli 

Tabel 3.2.3.1. Pemilihan Media 
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Media Kategori (Biaya Produksi/ 
Biaya Tayang) 

Harga Satuan Total 

Instagram Biaya  Tayang (Kuota) 75.000,- / 

bulan 

4 bulan 300.000,- 

Instagram biaya produksi (foto produk) 20.000,- / foto 40 foto 800.000,- 

Brosur biaya produksi (foto produk dan 
biaya cetak) 

2.000,- / 
lembar 

100 lembar 200.000,- 

bazaar biaya produksi (produk) 15.000,- / pcs 100 pcs 1.500.000,- 

bazaar biaya tayang (tempat) 1.500.000,- / 3 
hari 

1 1.500.000,- 

bazaar biaya tayang (dekor) 500.000,- 1 500.000,- 

Paid 
promote 

biaya produksi 150.000,- 3 450.000,- 

Booth biaya tayang (dekor) 1.500.000,- 1 1.500.000,- 

  

TOTAL 
 

6.750.000,- 

 

Tabel 3.2.3.2. Anggaran Belanja Desain 
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

 Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan.  

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

Berdasarkan hasil konsep dan pemilihan media promosi yang telah dibuat, maka 

berikut adalah hasil desain uji coba untuk Brand Identity dari SE’I BETA berupa 

mock-up solusi desain yang digunakan untuk uji coba prototype.  

 

- Logo 

 
Gambar 3.3.1.1. Logo Se’I Beta 

Sumber: milik pribadi 
 

- Packaging 

Terdapat 3 packaging yaitu packaging paket menu untuk makan ditempat, 

packaging paket menu untuk take away, dan pakaging untuk se’i porsian. 

1. paket menu untuk paketan dengan nasi 
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Gambar 3.3.1.2. Packaging paket dengan nasi 

Sumber: milik pribadi 
 

2. pakaging untuk se’i porsian 

 
Gambar 3.3.1.3. packaging porsian ¾ orang 

Sumber: milik pribadi 
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- Brosur 

Brosur ini bertujuan untuk memberikan informasi tetang keunggalan produk 

dibandingkan yang lain. 

 

 
Gambar 3.3.1.4. brosur 
Sumber: milik pribadi 
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- X-Banner 

X-Banner bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya transaksi jual beli. 

 

 
Gambar 3.3.1.5. x-banner 

Sumber: milik pribadi 
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- Instagram Post 11 feb - 3 mar 

Terdapat 9 foto yang akan di post 3x dalam seminggu yang bertujuan untuk 

Membangun AWARENES kepada konsumen mengenai suatu produk atau 

jasa yang ditawarkan. Konten yang posting tentang produk yang 

ditawarkan.  

 

     

     

     
Gambar 3.3.1.6. Feed instagram 

Sumber: milik pribadi 



 
 

 29 

- Instagram story 

 
Gambar 3.3.1.7. Story instagram 

Sumber: milik pribadi 
 

- Instagram Review & Testimoni 

 
 

Gambar 3.3.1.8. Testimoni/review instagram 
Sumber: milik pribadi 
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- Booth Bazaar 

 
Gambar 3.3.1.9. Booth 
Sumber: milik pribadi 

 

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

Pada Dalam perancangan brand Identity SE’I BETA, maka akan dilakukan 

penelitian dengan uji subjek coba. Data Primer yang didapat merupakan hasil 

penelitian yang dilakukan di Surabaya, dengan menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan expert user 

(ahli) dan extreme user, serta survey lapangan. 
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Berikut adalah rincian batasan dari subjek uji coba:  

1. Expert User (Kualitatif)  

Gerry Fukuhara adalah owner One Pose Cafe. Dipilihnya beliau 

sebagai Expert User karena sudah berpengalaman dibidang food and 

beverage dan juga mempunyai café yang sangan berkonsep sehingga 

dapat mempertahankan usahanya untuk tetap bisa berjalan sampai saat ini 

dan tetap diramai didatangai customer. Tujuan wawancara ini adalah review 

tren design pada target market. 

Marvin Ade adalah Graphic Designer dan Owner dari Maru Design. 

Dipilihnya beliau sebagai Expert User karena sudah sangat berpengalaman 

dibidang brand, selain itu beliau juga sebagai tutor di beberapa kampus 

fakultas industry kreatif di Surabaya. berpengalaman bekerja dibidang 

Branding dan strategic brand.  

Merry Effendy, beliau adalah seorang Instagram Influencer dalam 

bagian Foodies di Surabaya. Beliau sebagai expert dibidang konsep dan 

konten. 

 Ari Kurniaawan adalah Graphic Designer. Dipilihnya beliau sebagai 

Expert User karena sudah sangat berpengalaman dibidang brand 

khususnya layout.  

2. Extreme User (Kualitatif)  

Cynthia Indriani, Usia 21 tahun sebagai Mahasiswa di Universitas 

Surabaya (extreme user) yang merupakan target market SE’I Beta 

(Generasi Y). 

Venatha, Usia 20 tahun tahun sebagai Mahasiswa di Universitas 

Surabaya (extreme user) yang merupakan target market SE’I Beta 
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(Generasi Y). seorang mahasiswa yang mempunyai hobby mencobai 

makanan-makanan baru yang lagi hits. 

Gautama Setiawa, Usia 26 tahun sebagai seorang manager di Padre 

Bread and Coffee yang mengerti tentang media promosi untuk sebuah 

usaha. 

 

3.3.3. Jenis Data  

Metodologi penelitian uji coba yang digunakan oleh Se’I Beta adalah 

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data 

yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, 

daya tarik dan/atau kekurangan dari prototype yang telah dihasilkan. Penelitian 

kuantitatif terhadap 50 responden yaitu Laki-laki dan Perempuan usia 17-40 Tahun 

guna mendukung data kuantitatif, kemudian data diringkas dalam bentuk grafik 

diagram.  

 Hasil tanggapan yang diperoleh dari uji coba juga dapat digunakan sebagai 

acuan untuk meningkatkan perbaikan desain uji coba menurut respon yang 

diberikan oleh para subjek. Sehingga uji coba dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran kerangka teori brand Identity serta memberikan sebuah 

kontribusi untuk penelitian dalam bidang desain.  

 

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

NO 

TEKNIK 
PENGUMP
ULAN 
DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN  
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1 

 

 

Wawancara  Expert user, 

Gerry Fukuhara 

Sutanto, Merli 

Effendi, Marvin 

Ade, Ari 

Kurniawa. 

 

Review desain Logo, Packaging 

Review Tren desain 

Konsep dan konten 

Review strategi branding/ 

promosi. 

Gaya Design 

2 Wawancara Extreme user, 

Cynthia, 

Venatha, 

Gautama 

 

Persepsi terhadap prototype 

Media exposure 

Preferensi media promosi 

3 Survei 

Lapang 

Responden 

waktu Bazaar 

Persepsi responden terhadap 

packaging dan Promosi. 

Tabel 3.3.4.1. Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


