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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Sebuah brand merupakan hal yang penting karena konsumer kebanyakan 

bisa mengidentifikasi dari sebuah brand dalam sekilas bahkan sebelum logo 

muncul atau bahkan sebelum membaca tulisan. Ketika konsumer berinteraksi 

dengan brand, konsumer merasakan stimulus visual seperti logo, warna, bentuk, 

typefaces, karakter, gaya, dll (Barbara J. Phillips et al, 2014). Untuk dapat 

menciptakan sebuah brand yang sukses perlu didukung dengan brand identity. 

Memiliki brand identity dapat membantu konsumer lebih mudah dalam 

menentukan pilihan dikarenakan brand identity dapat membantu mengelola 

persepsi dari sebuah perusahaan dan membedakannya dengan kompetitor 

(Wheeler, 2013). Salah satu caranya adalah dengan pembuatan sebuah logo. 

Karena logo merupakan elemen grafis untuk mengidentifikasi satu perusahaan/ 

layanan/ produk. Logo sama seperti  “signature“, Elemen-elemen yang terdapat 

seperti gambar, kata-kata, bentuk dan warna dapat dikombinasikan agar dapat 

menyampaikan sikap dan value dari sebuah perusahaan (Victor Adîr, 2013). 

Berdasarkan hasil temuan diatas maka dirancanglah brand identity  untuk 

Vapeguard  yang sesuai  bagi para pengguna vapor di kota Surabaya. Dimana 

diharapkan brand identity ini dapat menyampaikan value yang dimiliki 

Vapeguard; perlindungan terhadap vape dan menambah kesan elegan. Selain 

menyampaikan value diharapkan juga agar brand dan produk dapat dikenal oleh 

masyarakat.  

Pemilihan visual untuk brand Vapeguard disesuaikan dengan value yang 

ingin disampaikan yaitu protection dan elegan. Hal tersebut ditunjukan dengan 

penggunaan visual shield yang memiliki kesan memberikan perlindungan dan 

kesan elegan ditunjukan dengan pemilihan warna yang tidak “mencolok” 
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Merancang brand identity untuk Vapeguard yang sesuai bagi pengguna 

vapor di Kota surabaya dengan usia 21-40 sehingga dapat membuat brand 

menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Brand verbal untuk Vapeguard adalah vape leather sleeve yang dapat di 

custom dan mampu memberikan perlindungan bagi vape dan juga dapat 

menambah kesan elegan. Dimana kesan elegan tersebut didapatkan dari 

pembuatan produk yang menggunakan bahan dari kulit. Perlindungan tersebut 

dibuat dengan tujuan agar vape yang digunakan terlindungi dari goresan serta 

mengurangi resiko rusaknya akibat terjatuh. 

Brand attributes dari Vapeguard adalah menawarkan vape leather sleeve 

yang dapat di custom dan juga dapat memberikan perlindungan terhadap vape 

dengan harga yang cukup terjangkau. 

Brand line dari Vapeguard adalah Your Own Vapeguard 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang dipilih oleh Vapeguard adalah minimalis dan simple. 

Karena menurut David Airey (2015) design minimalis dapat membantu desain 

lebih mudah untuk dikenali sehingga dapat membantu penggunaan logo secara 

jangka panjang dan mempertahankan kualitas. Simplicity membantu desain 

lebih serba guna sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan ke berbagai media 

seperti kartu nama, billboard, dll.  

Oleh karena itu Vapeguard memilih gaya desain ini karena dengan gaya 

desain yang minimalis dapat membuat brand Vapeguard lebih mudah untuk 

dikenali oleh konsumen dan juga dalam menyampaikan informasi maupun 

desain. Desain dibuat lebih kearah maskulin agar dapat menarik minat dari 

target market yang dituju yang sebagian besar adalah pria. 
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Gambar 3.2.1.1 Gaya desain 

Sumber : www.pinterest.com 

 

Logo yang digunakan adalah combination mark yang dimana 

menggunakan gabungan antara tulisan dan symbol atau ikon. (gambar 3.1). 

 

       

Gambar 3.2.1.2 logo 

Sumber : digitalsynopsis.com 

 

Pemilihan warna yang digunakan adalah lebih cenderung kearah 

monochrome hitam putih dan maskulin biru tua dan coklat karena lebih sesuai 

dengan tema dari brand dan juga sesuai dengan produk yang ditawarkan. 

(gambar 3.2). 

 

http://www.pinterest.com/
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Gambar 3.2.1.3 Palet Warna 

Sumber : www.pinterest.com 

 

Tipografi yang digunakan adalah tipografi menggunakan typeface sans 

serif yang disesuaikan dengan tema dari brand 

 

  

Gambar 3.2.1.4 Tipografi 

Sumber : www.google.com 

 

Gaya fotografi yang digunakan adalah beberapa foto menggunakan filter 

kecoklatan dan maskulin agar sesuai dengan produk yang ditawarkan. Tetapi 

beberapa foto juga tidak diberikan filter agar warna asli dari produk tidak berubah 

sehingga membuat konsumer merasa produk yang ada difoto sesuai dengan 

aslinya. Sedangkan untuk background menggunakan elemen-elemen yang lebih 
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terkesan manly. 

 

 

Gambar 3.2.1.5 fotografi 

Sumber : www.pinterest.com 

 

 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Media pertama yang digunakan adalah Instagram. Menurut Tom Funk 

(2013) sosial media (instagram) dapat mempengaruhi awareness konsumen 

terhadap suatu brand, mempengaruhi research konsumen sebelum melakukan 

pembelian dan dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk mencoba produk 

baru, dan menginspirasi keputusan dalam membeli serta rekomendasi. Dari situ 

Vapeguard memilih media instagram karena Vapeguard ingin menyampaikan 

dan mengkomunikasikan mengenai produk agar dapat meningkatkan awarness 

dan ketertarikan konsumen terhadap brand atau produk dari Vapeguard. 

Penggunaan media Instagram agar dapat membangun awarness kepada 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan, membantu konsumen 

mengevaluasi Value Proposition yang ditawarkan, memfasilitasi terjadinya 

transaksi jual-beli. 
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Media kedua yang digunakan adalah Facebook. Menurut Guy Kawasaki dan 

Peg Fitzpatrick (2014) facebook sebagai tempat untuk menemukan komunitas 

dengan memiliki ketertarikan yang sama dan juga dapat mengikuti komunitas 

tersebut beserta orang lain. Sehingga Facebook menjadi salah satu media yang 

cukup penting bagi Vapeguard dikarenakan terdapat komunitas bagi para 

pengguna vape sehingga membangun awarness dan juga dapat dijadikan 

sebagai tempat untuk saling bertukar informasi dan juga menawarkan produk 

atau barang yang ingin dijual. Penggunaan media Facebook agar dapat 

membangun awarness kepada konsumen terhadap produk yang ditawarkan, 

membantu mengevaluasi Value Proposition yang ditawarkan, memfasilitasi 

terjadinya transaksi jual-beli. 

 

Media ketiga yang digunakan adalah merchandise. Menurut Juan Margono 

(2013) media Merchandise digunakan untuk memberikan kedekatan antara pihak 

produsen dan konsumen melalui barang-barang yang diberikan. Merchandise 

juga membantu dalam penguatan brand awareness karena akan sering dilihat 

ataupun digunakan oleh konsumen. Sehingga Vapeguard memberikan barang 

yang layak untuk diberikan kepada konsumen sebagai bentuk pendekatan 

terhadap konsumen dan juga sebagai salah satu cara meningkatkan awarness 

dengan berupa stiker dan gantungan kunci. Dengan menggunakan media 

merchandise diharapkan dapat membangun awarness kepada konsumen 

mengenai produk yang ditawarkan dan after sales service. 

 

Media keempat yang digunakan adalah x-banner. Menurut Teddy Mohamad 

Darajat (2016) banner memiliki fungsi untuk dapat menarik perhatian dengan 

jarak pandang lebih jauh dan kemudian menjadi informasi ketika dibaca lebih 

detail. Ini menjadi media pendukung bagi Vapeguard dimana x-banner digunakan 

pada saat pameran vape untuk menarik perhatin dan meningkatkan awarness. 

Pemilihan media x-banner agar dapat membangun awarness kepada konsumen 

dan menyampaikan value proposition kepada konsumen. 

 

Media kelima yang digunakan adalah brosur. Menurut Resita Lifenia (2013) 

media brosur merupakan salah satu media promosi yang tidak hanya dekat 
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dengan target sasaran tetapi media promosi ini juga mudah untuk diterima oleh 

target sasaran. Oleh karena itu Vapeguard memilih brosur sebagai media untuk 

meningkatkan awarness dan memberikan informasi mengenai produk yang 

ditawarkan karena brosur merupakan media yang mudah diterima dan dijangkau 

oleh konsumen. Penggunaan media brosur agar dapat membangun awarness 

kepada konsumen dan juga dapat menyampaikan value proposition kepada 

konsumen. 

 

Media keenam yang digunakan adalah poster digital. Menurut Dedi Purwana 

et al (2017) strategi digital marketing lebih prospektif karena memungkinkan para 

calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai 

produk dan bertransaksi melalui internet. Sehingga Vapeguard membuat poster 

digital yang lebih mudah di akses oleh konsumen untuk bisa mendapatkan 

informasi mengenai produk yang ditawarkan, promosi yang sedang diadakan dan 

juga kontak bisnis Vapeguard yang bisa dijadikan tempat transaksi jual-beli. 

Penggunaan media poster digital agar dapat membangun awareness kepada 

konsumen mengenai produk yang ditawarkan dan juga untuk menyampaikan 

value proposition kepada konsumen. 

 

Media ketujuh yang digunakan adalah seragam. Menurut Achmad Syaiful 

(2015) seragam merupakan media yang cukup efektif untuk digunakan sebagai 

media informasi, karena jika dikenakan berpergian secara tidak langsung orang 

tersebut memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, Vapeguard 

merasa seragam dapat menjadi media pendukung dalam menciptakan sebuah 

informasi yang dapat meningkatkan awarness terhadap konsumen. Nantinya 

seragam digunakan pada saat pameran. Media seragam berguna untuk dapat 

membangun awarness kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan. 

 

Media kedelapan yang digunakan adalah thank you card. Menurut Dita 

Amanah (2013) selain faktor produk, faktor yang dapat menarik minat konsumen 

untuk membeli suatu produk adalah faktor emosional yang memiliki pengaruh 

yang cukup unik dalam keputusan pembelian. Dari situ Vapeguard ingin 

memberikan thank you card kepada konsumen sebagai tanda apresiasi sekaligus 

agar dapat mendekatkan brand kepada konsumen, sehingga memungkinkan 
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konsumen akan melakukan pembelian secara berulang dikarenakan sudah 

nyaman dengan brand Vapeguard. Thank you card nantinya akan diberikan 

kepada konsumen setelah terjadi transaksi jual-beli. Pemilihan media thank you 

card agar dapat menyediakan sarana pendukung pasca transaksi jual-beli. 

 

Media kesembilan yang digunakan adalah voucher. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Endhar Widjaya, et al (2016) dapat disimpulkan 

bahwa diskon sebagai bentuk persuasi langsung dapat merangsang pembelian 

produk dengan segera, sehingga diskon mampu menjadi stimuli atau 

rangsangan kepada konsumen untuk memunculkan minat untuk membeli dan 

memiliki produk diskon tersebut. Dengan itu Vapeguard membuat voucher 

sebagai salah satu media pendukung untuk menarik minat beli konsumen dan 

bisa menjadi salah satu keputusan untuk membeli produk tersebut. Nantinya 

voucher akan diberikan pada saat event-event tertentu agar dapat meningkatkan 

minat dan awarness kepada konsumen. Penggunaan voucher sebagai salah 

satu media dapat menfasilitasi transaksi jual-beli. 

 

Media kesepuluh yang digunakan adalah booth. Menurut Ismail Nur (2013) 

mengenai booth adalah merupakan media yang digunakan sebuah perusahaan 

atau organisai untuk menjual produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat 

supaya lebih menarik minat untuk melakukan transaksi secara langsung, selain 

itu juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara produk yang 

akan dijual. Sehingga Vapeguard memilih media ini sebagai salah satu media 

promosi untuk menarik konsumen. Di dalam booth Vapeguard nantinya tersedia 

barang display sebagai contoh produk yang konsumen bisa lihat dan juga amati. 

Selain itu di booth juga konsumen bisa bertanya mengenai seputar produk dari 

Vapeguard dan bisa juga melakukan transaksi jual beli. Media booth dapat 

berguna untuk membangun Awareness kepada konsumen mengenai suatu 

produk atau jasa yang ditawarkan dan memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli. 



 

 

 37 

 

3.2.3 Program Media  

Berikut adalah program media yang dilakukan oleh brand Vapeguard untuk 

memperkenalkan brand kepada konsumen. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Instagram Maret-Juni 2019 Online instagram 

dalam bentuk feed 

dan story 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

2 Facebook Maret-Juni 2019 Online facebook bisa 

dengan like atau 

comment 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

3 Sticker Mei 2019 Membagikan sticker 

pada saat pameran 

event vape dan jika 

ada transaksi jual 

beli 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

4 X-banner Mei 2019 Pada saat pameran  

vape untuk 

meningkatkan 

awareness kostumer 

Membangun 

Awareness 

konsumen  

5 Brosur Mei 2019 Pada saat sebelum  

pameran dan ketika 

pameran vape untuk 

meningkatkan 

awareness kostumer 

Membangun 

Awareness 

konsumen dan 

menyampaikan 

value 

proposition 
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6 Poster 

digital 

Maret-Juni 2019 Online 

menggunakan media 

sosial 

Membangun 

awareness 

dan 

memberikan 

informasi, 

promosi 

 

7 Seragam Mei 2019 Seragam digunakan 

ketika menjaga 

pameran event vape 

dan ketika bertemu 

dengan konsumer 

Membangun 

awarness 

kepada 

konsumen 

8 Thank you 

card 

Maret-Juni 2019 Pada saat setelah 

transaksi pembelian 

sebagai bentuk 

apresiasi kepada 

konsumer 

Aftersales 

service 

sebagai 

bentuk 

apresiasi 

9 Voucher Mei 2019 Meningkatkan 

awareness dan 

ketertarikan untuk 

membeli 

Dapat 

mefasilitasi 

transaksi jual-

beli 

10 Gantungan 

kunci 

Mei 2019 Pemberian 

gantungan kunci 

kepada konsumer 

ketika transaksi 

dengan ketentuan 

Aftersales 

service 

sebagai 

bentuk 

apresiasi 

loyalitas 

konsumer 
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11 Booth Mei 2019 Pada saat pameran 

event vape untuk 

meningkatkan 

awareness 

konsumer 

Meningkatkan 

awarness 

kepada 

konsumer dan 

bisa menjadi 

tempat 

transaksi jual-

beli 

Tabel 3.2.3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut ini adalah daftar anggaran untuk biaya produksi, cetak, desain dan 

fotografi yang dapat menunjang media promosi dari brand Vapeguard. 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram Biaya Cetak 3 pos Rp 25.000/ 

perbulan 

Rp 75.000 - 

Rp 1.000.000 

  Biaya Desain 1 bulan Rp 500.000 Rp 500.000 

2 Facebook Biaya Cetak 5-7 hari Mulai Rp 

10.000/ 

perhari 

Rp 70.000  

3 Stiker Biaya Produksi 2 lembar 
A3+ 

(25sticker) 

Rp 38.000 
A3+,  

kiss cutting, 
laminasi, 

vinyl. 

Rp 96.000 

  Biaya Desain 1 Rp 50.000 Rp 50.000 

4 X-Banner Biaya Produksi 1 Rp 60.000 Rp 60.000 

  Biaya Desain 1 Rp 200.000 Rp 200.000 
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5 Brosur Biaya Produksi 1 pack 500 

lembar 

Rp 125.000 Rp 125.000 

  Biaya Desain 1 Rp 200.000 Rp 200.000 

6 Seragam Biaya Produksi 1 pcs Rp 150.000/ 

pcs 

Rp 150.000 

  Biaya Desain 1 Rp 150.000 Rp 150.000 

7 Gantungan 

Kunci 

Biaya Produksi 20 pcs Rp 8.500 
Akrilik tebal 
3mm 1 sisi  

Ongkir 
Rp 20.000 

Rp. 190.000 

  Biaya Desain 1  Rp 50.000 Rp 50.000 

8 Thank you 

card 

Biaya Produksi 5 A3 
16x5 = 
80pcs 

Rp 4.000/pcs Rp. 20.000 

  Biaya Desain 1 Rp 50.000 Rp 50.000 

9 Booth Biaya Produksi 1  Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 

10 Voucher Biaya Produksi 3 lembar 

A3=18pcs 

(1 lembar 

A3=6pcs) 

Rp. 4000 Rp 12.000 

  Biaya Desain 1 Rp 50.000   Rp 50.000 

11 Poster 

Digital 

Biaya Produksi 1 Rp 200.000 Rp 200.000  

  Biaya Desain 1 Rp 200.000 Rp 200.000 

13 Photography Biaya Photo Rp 500.000/  

3 jam 

Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 
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Total Rp 5.873.000 

Tabel 3.2.3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

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 melalui brand identity yang telah dibuat dan di desain 

oleh penulis. 

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

 

Logo 

 

Gambar 3.3.1 Logo 

Sumber : milik pribadi 

 

Instagram 
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Gambar 3.3.2 Instagram 

Sumber : milik pribadi 

 

Facebook 

 

Gambar 3.3.3 Facebook 

Sumber : milik pribadi 

 

X-Banner 
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Gambar 3.3.4 X-banner 

Sumber : milik pribadi 

 

Stiker 

 

Gambar 3.3.5 Stiker 

Sumber : milik pribadi 

 

Brosur 
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Gambar 3.3.6 Brosur 

Sumber : milik pribadi 

 

 

 

 

Poster Digital 

 

Gambar 3.3.7 Poster digital 

Sumber : milik pribadi 
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Seragam 

 

Gambar 3.3.8 Seragam 

Sumber : milik pribadi 

 

 

 

 

 

Thank you card 

 

Gambar 3.3.9 Thank you card 

Sumber : milik pribadi 

 

Voucher 
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Gambar 3.3.10 Voucher 

Sumber : milik pribadi 

 

Gantungan Kunci 

 

Gambar 3.3.11 

Sumber : milik pribadi 

 

 

Booth 
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Gambar 3.3.12 booth 

Sumber : milik pribadi 

 

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

Berikut adalah daftar wawancara dengan 3 expert user dan 3 extreme user 

untuk mengetahui apakah desain dari Vapeguard dapat diterima target 

market. 

1. Expert User 

Marvin ade santoso merupakan co-founder dari salah satu perusahaan 

branding agency di Kota surabaya yaitu Marudesign dan beliau expert 

dibidang branding. Tujuan dari interview ini adalah review design brand 

identity dan juga mereview strategi branding/promosi. 

Ari kurniawan merupakan salah satu expert di bidang graphic design dan 

layouting. Tujuan dari interview ini adalah review design brand identity dan 

juga mereview strategi branding/promosi. 

Justin jatmiko adalah seorang expert dibidang graphic design dan 

branding yang berdomisili di Surabaya. Tujuan dari interview ini diharapkan 

agar dapat mereview design brand identity dan juga mereview strategi 

branding/promosi. 

 

2. Extreme User 
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Ferdinal merupakan salah satu pengguna vapor dan juga memiliki toko 

vapor yang berada di Kota surabaya. Beliau sebagai expert di vape. Tujuan 

interview ini adalah persepsi terhadap prototype, preferensi terhadap media 

yang dipilih, pemahaman responden terhadap pesan yang ingin disampaikan. 

Steffi adalah salah satu orang yang bekerja sudah cukup lama di bidang 

vapor yang berdomisili di Surabaya. Tujuan wawancara dengan beliau untuk 

mengetahui cara yang efektif untuk menarik sasaran pasar yang dituju. 

Agus Limanto meruapakan salah satu pendiri toko vape di Surabaya yang 

sudah cukup lama. Beliau cukup paham di bidang ini karena sudah cukup 

lama bergelut dibidang ini. Tujuan interview ini untuk mengetahui cara paling 

efisien untuk sasaran pasar yang dituju. 

 

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba desain bertujuan untuk mengetahui apakah desain dari 

Vapeguard bisa diterima oleh responden. Kesesuaian gaya desain kepada media 

promosi Vapeguard dan efektif media promosi Vapeguard bagi sasarn pasar. 

Data premier yang dikumpulkan dari hasil wawancara extreme user mencakup 

persepsi terhadap prototype mengenai pesan yang disampaikan dari Vapeguard. 

Kemudian data yang dikumpulkan dari wawancara expert user 

mencakup review desain brand identity brand Vapeguard.  

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara  Expert user 

Marvin ade 

santoso, 

Ferdinal, & Ari 

Review desain brand identity 

Review strategi branding/ promosi …  
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kurniawan 

 Wawancara Extreme user 

Aldee, 

Steffy, 

Mahesa 

Persepsi terhadap prototype.... 

Preferensi media promosi yang dapat  

dll 

Tabel 3.3.4.1 Daftar nama expert dan extreme user 

  


