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Bab III Metode Pengembangan 

 
 

3.1. Model Pengembangan 

“Kausa” adalah sebuah brand baru bergaya street art. Untuk 

mengkomunikasikan perasaan maupun merespon situasi yang ada disaat ini 

maka Kausa memerlukan maskot. Maskot yang cocok untuk “Kausa” yaitu 

memiliki unsur elemen bebas dengan mempertimbangkan rasa, emosi dan 

memberikan respon terhadap rangsangan yang diterima oleh manusia. Karakter 

maskot street art ini akan menjadi bahasa visual dari Kausa melalui maskot 

karena dapat mengekpresikan dan mengkomunikasikan apa yang dirasakan oleh 

artis itu sendiri dengan harapan masyarakat juga merasakan apa yang dirasakan 

oleh artis mengenai situasi saat ini. Maskot yang sesuai dengan kausa ini 

berbentuk humanoid karena mudah untuk di kembangkan ke berbagai pose serta 

menjadi sebuah karakter baru. Selain itu maskot jenis humanoid cocok untuk 

menyampaikan kritikan dengan bahasa yang humoris nakal dan sarkasme yang 

dirasakan oleh illustrator ke calon konsumen daripada maskot berbentuk non 

humanoid. 

 
3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

(1) Brand verbal 

Keunikan serta value proposition dari “Kausa” berupa karya drawing 

digital atau manual berciri khas sebuah maskot humanoid dengan 

berbagai pose yang berasal dari alter ego artis itu sendiri. Illustrasi 

maskot memiliki gaya karakter illustrasi street art yang sesuai dengan 

target “Kausa” yaitu anak muda yang kritis. Beberapa produk yang akan 

di produksi antara lain kaos, patch, enamel, pin dan produk lain yang 

masih relevan dengan fashion anak muda saat ini. Manfaat untuk 

konsumen yang membeli yaitu mereka juga sependapat dengan apa yang 

owner gambarkan sehingga pesan pesan yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik oleh konsumen. 



27  

 

 

(2) Brand attributes 

Menceritakan keresahan yang terjadi dengan humoris, nakal, maupun 

sarkasme. 

(3) Brand line 

Ada apa dengan hari ini. 

 
 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Dalam pembuatan maskot ini terdapat beberapa referensi sebagai landasan 

pembuatan, yaitu : 
 

 

Gambar 3.1 Contoh gambar karakter milik Darbotz 

Sumber : www.instagram.com/darbotz 

 

Gambar 3.2 Contoh gambar karakter milik The Popo 

Sumber : www.instagram.com/_thepopop 

http://www.instagram.com/darbotz
http://www.instagram.com/_thepopop
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Style maskot kausa memiliki gaya desain street art. Gaya street art banyak  

di temui di tembok-tembok jalan. Ciri-ciri style ini memiliki garis tebal serta 

menggunakan pylox dan cat berbagai warna. 

 

 
Gambar 3.3 Warna 

Sumber : Penulis 

 

Dalam dunia street art ini kebanyakan warna yang digunakan yaitu warna 

dasar merah,kuning,hijau,coklat,hitam,putih,biru dan abu abu, karena warna ini 

sangat mudah di temui di berbagai toko yang menjual cat pylox. Sedangkan 

untuk pewarnaan maskot nantinya akan menggunakan warna hitam,putih, dan 

merah. warna hitam melambangkan kekuatan, warna putih melambangkan 

kejujuran sedangkan merah melambangkan keberanian (Luzar,2012), maka 

dalam karakter ini mengartikan keberanian untuk menyuarakan apa yang 

menjadi keresahan maupun kejadian yang sedang terjadi. 
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Gambar 3.4 Contoh pengaplikasian maskot 

Sumber : www.instagram.com/_thepopop 

 

 
 

Gambar 3.5 Contoh pengaplikasian maskot 

Sumber : www.instagram.com/darbotz 

 

Pemilihan warna diatas akan memudahkan untuk proses produksi. Karena 

dengan warna terbatas dapat mempercepat proses serta dapat memotong biaya 

produsi yang banyak jika menggunakan banyak warna, selain itu juga dapat 

mengatasi permasalahan untuk pembuatan beberapa produk seperti patch dan 

enamel yang menggunakan warna warna terbatas. 

http://www.instagram.com/_thepopop
http://www.instagram.com/darbotz
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3.2.1.2 Rumusan Gaya Desain 

Gaya desain street art ini awalnya digunakan oleh artis untuk menggambar 

karakter di tembok pinggir jalan tentang menyuarakan pendapat terhadap 

pemerintah yang ada saat itu, maupun meninggalkan identitas dari artis tersebut 

di dinding secara illegal. Gaya penyampaian yang kritis terhadap permasalahan 

ini menjadi landasan untuk mewakili brand image dari Kausa. 

Gaya street art memiliki goresan dengan garis tebal dan menggunakan pylox 

maupun cat sebagai pewarnaan karena sangat praktis dan tidak membuang 

waktu, warna yang digunakan yaitu warna merah, kuning, oranye, hijau, biru, 

coklat, hitam, putih dan abu abu. Gaya illustrasi ini akan di tampilkan ke dalam 

maskot yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan suatu kejadian atau 

kritikan yang sedang terjadi dalam masyarakat. 

 
Komponen desain yang akan digunakan antara lain : 

- Maskot karakter 

Ciri - ciri maskot yang akan dibuat yaitu berbentuk humanoid yang 

menggunakan pakaian seperti astronot. Karena astronot adalah seorang 

yang pemberani untuk menyusuri tempat di luar angkasa yang belum 

terjamah oleh manusia. Kepala dari maskot ini seperti menggunakan 

topeng tengkorak karena penulis ingin menjadi sosok anonim di balik 

setiap karya yang ia buat, sama seperti para pelaku street art mereka 

tidak ingin dikenali oleh masyarakat luas karena mereka ingin karya 

mereka dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa harus mengenal pembuat 

karyanya. Selain itu juga maskot ini memiliki garis di dahi sebagai tanda 

bekas jahit yang ada di dahi artis itu sendiri. 

- Garis 

Dalam maskot ini menggunakan karakter garis tebal dan tipis, yang 

berfungsi untuk bisa mengenali point of view pada gambar tersebut. 

- Warna 

Untuk pewarnaan menggunakan warna garis hitam dan warna dasar 

putih serta memiliki coretan warna merah di hidung dan di garis kepala. 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Untuk membangun awareness kepada konsumen mengenai suatu produk 

atau jasa yang ditawarkan, maka dipilih beberapa media antara lain : 

- Instagram (ATL) 

Sebagai pelaku bisnis art wear adanya media sosial juga dapat 

mempengaruhi brand ini untuk mendapatkan pencapaian hal lebih besar 

namun dengan pengeluaran yang efisien. selain itu dampak untuk brand 

ini melalui media instagram dapat menjangkau target pasar yang sesuai 

(Hatane, 2018). 

- Sponsor event (ATL) 

Media ini berfungsi untuk mengenalkan secara luas melalui sponsor 

di berbagai pagelaran acara serta untuk membangun kesadaran, 

pengetahuan, serta menarik calon konsumen untuk membeli produk dari 

Kausa. (Keller, 2010). 

- Kotak tisu (BTL) 

Media ini sebenarnya masuk dalam media outdoor yang terdiri dari 

papan reklame atau billboard dan poster. bentuk iklan ini sebenarnya 

iklan yang paling tua yaitu menggunakan papan nama tanda rumah 

penginapan yang sampai saat ini masih digunakan (Efendi, 2015). namun 

Kausa menggunakan media tempat tisu yang nantinya akan di sebarkan 

di berbagai tempat nongkrong / cafe yang didesain dengan menggunakan 

ciri khas maskot Kausa. 

Sedangkan untuk menyampaikan value proposition kepada konsumen media 

yang digunakan yaitu : 

- Word of mouth (BTL) 

Menurut Harjadi dan Fatmawati, (2008) word of mouth adalah salah 

satu cara untuk konsumen membicarakan serta mempromosikan produk 

dari brand Kausa dengan konsumen lainya. untuk mendapatkan 

pembicaraan yang positif dari konsumen maka kita juga perlu untuk 

membangun relasi yang baik dengan konsumen saat melakukan 

transaksi penjualan maupun dalam pembuatan karya yang kita posting di 

instagram agar nantinya dapat di repost oleh beberapa followers. 
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- Voucher Diskon (BTL) 

Alasan menggunakan media ini untuk membuat daya tarik konsumen 

agar mau membeli dan memakai produk yang ditawarkan, maka 

penjualan juga akan meningkat dengan adanya voucher diskon tersebut 

(Ayunda, 2010). 

Untuk memfasilitasi terjadinya transaksi jual – beli media yang digunakan 

yaitu : 

- Lookbook (BTL) 

Sebagai media penyampaian informasi mengenai cerita desain yang 

diangkat dalam produk yang diproduksi oleh Kausa, serta di tambahkan 

foto mengenai penggunaan produk (Efendi, 2015). 

- Katalog (BTL) 

Sebagai media untuk memberikan informasi secara detail mengenai 

produk yang ditawarkan, media ini nantinya bakal dicetak dengan kalimat 

detail produk serta foto mengenai produk yang ditawarkan (Efendi, 2015). 

- Stand Bazar (BTL) 

Media ini sebagai hubungan langsung antara konsumen dengan 

produk yang di tawarkan agar mendapat tanggapan secara langsung 

mengenai produk dengan konsumen. Kegiatan ini akan membuat 

konsumen lebih mengerti detail mengenai bahan produk karena 

konsumen dapat bersentuhan langsung dengan produk yang akan 

mereka beli (Efendi, 2015). 

 
3.2.3 Program Media 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Promo 

Instagram 

 
 
 
 
 

April 

Melalui media 

instagram ini akan 

membuat 

postingan berupa 

promo potongan 

harga untuk 

memperingati hari 

besar di 

Membangun 

aweraness 

kepada konsumen 

mengenai suatu 

produk atau jasa 

yang ditawarkan. 
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   Indonesia.  

 

 

 

 
2 

 

 

 
Katalog 

Instagram 

 

 

 

 
April 

Melalui media 

instagram untuk 

menyediakan 

katalog online jika 

kunsumen tidak 

dapat pergi ke 

acara saat bazar. 

Membangun 

aweraness 

kepada konsumen 

mengenai suatu 

produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

   Mengangkat Menyampaikan 

   sebuah cerita value proposition 

   maupun kejadian kepada 

   yang dikemas konsumen. 

   dengan cirikhas  

   Kausa agar dapat  

 

3 
Komik satu 

panel 

 

18 Maret 2019 
menjadi bahan 

pembicaraan oleh 

 

   para followers di  

   Instagram  

   dengan cara  

   merepost karya di  

   Instastory  

   mereka.  

   Media sponsor ini Membangun 

   akan ditayangan aweraness 

   secara offline kepada 

 

4 
 

Sponsor 
 

Mei 
maupun online 

yang akan 

konsumen 

mengenai suatu 

   ditempatkan di produk atau jasa 

   media acara yang ditawarkan. 

   Ideart 2019 .  

5 Kotak Tisu 6 - 18 Mei 2019 Dengan Membangun 
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  bekerja sama 

dengan cafe untuk 

menginformasikan 

mengenai produk 

dan acara yang 

akan diikuti 2 

minggu 

sebelumnya. 

maraknya cafe 

yang ada di 

Surabaya maka 

akan dipilih 

beberapa cafe 

yang akan di ajak 

bekerja sama 

untuk pengadaan 

tempat tisu. di 

tempat tisu ini 

nantinya akan 

ada desain 

maskot dari 

Kausa serta 

alamat instagram 

yang dapat 

dikunjungi oleh 

calon konsumen. 

aweraness 

kepada 

konsumen 

mengenai suatu 

produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voucher 

diskon 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 - 19 mei 2019 

Melalui postingan 

di instagam nanti 

bisa 

menyebarkan info 

mengenai promo 

diskon yang 

ditawarkan ke 

calon konsumen 

dan bisa 

diberikan voucher 

saat setelah 

pembelian produk 

di acarara bazar. 

Menyampaikan 

value proposition 

kepada 

konsumen. 

7 Lookbook 17 April 2019 
Media ini nanti 

ditayangkan 

Untuk 

memfasilitasi 
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   secara offline dan 

disediakan saat 

acara bazar atau 

offline store, 

sehingga 

konsumen dapat 

mengerti detail 

bahan serta cerita 

dari desain 

tersebut. 

terjadinya 

transaksi jual – 

beli 

   dengan mengikuti Untuk 

   bazar secara memfasilitasi 

   offline di terjadinya 

   beberapa acara transaksi jual – 

   maka dapat beli 
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Stand Bazar 
 

17 -19 April 2019 
meyakinkan 

kepada calon 

 

   konsumen bahwa  

   adanya Kausa  

   sebagai brand  

   yang bergerak di  

   bidang artwear.  

 

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 Desain 

promo 

Biaya Produksi 1 150.000 150.000 
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 Instagram     

2 Desain 

katalog 

online 

Biaya Produksi 1 150.000 150.000 

3 Desain 

promo 

instastory 

Biaya Produksi 1 150.000 150.000 

4 Desain 

Kotak Tisu 

Biaya Produksi 1 550.000 550.000 

5 Tisu Biaya produksi 3 3.000 9.000 

6 Lookbook Biaya Produksi 2 250.000 500.000 

7 Foto Biaya Produksi 1 1.500.000 1.500.000 

8 Kain stand 

bazar 2x1 

Biaya Produksi /m 15.000 45.000 

9 Desain Biaya Produksi 1 700.000 700.000 

10 Cat tembok Biaya produksi 1 55.000 55.000 

11 Kuas Biaya Produksi 1 50.000 50.000 

12 Voucher Biaya Produksi 1 200.000 200.000 

13 Sponsor Biaya Produksi 1 1.000.000 1.000.000 

Total 5.059.000 

 

Tabel 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 maskot yang telah dibuat dan didesain oleh 

penulis. 
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3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

- Maskot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.6 Maskot Kausa 

Sumber : Penulis 

- Promo Instagram 
 
 

 
Gambar 3.6.1 Promo Instagram 

 
Sumber : Penulis 
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- Instagram Katalog 
 

 

 

 
Gambar 3.6.2 Instagram Katalog 

Sumber : Penulis 
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- Komik satu panel 
 

 

 
Gambar 3.6.3 komik satu panel 

Sumber : Penulis 

- Sponsor 

 

 

 
Gambar 3.6.4 Sponsor logo 

Sumber : Penulis 



40  

 

 

- Kotak Tisu 
 
 

 

Gambar 3.6.5. Kotak tisu 

Sumber : Penulis 

- Voucher Diskon 
 

 
 

Gambar 3.6.6 Voucher Diskon 

Sumber : Penulis 
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- Lookbook 

 

 
 

Gambar 3.6.7 Cover dan isi Lookbook 

Sumber : Penulis 

- Stand Bazar 
 
 

 

 
Gambar 3.6.8 Background Stand 

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

Pengumpulan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif 

berupa kuisioner yang dibagikan secara online kepada beberapa orang yang 

dituju sebagai calon pembeli. Pengumpulan data Kualitatif dilakukan dengan 

wawancara 3 expert user dan 3 extreme user untuk mengetahui pengembahan 

produk Kausa. Ketiga expert user ini yang pertama adalah : 

- Agus Koecink sebagai seniman yang berdomisili di Surabaya. Tujuan 

wawancara dengan beliau untuk mengetahui proses pembuatan illustrasi 

dan meminta pendapat tentang illustrasi yang dibuat apakah sudah 

sesuai dengan konsep penulis. 

- Rivan sebagai toys illustrator yang berdomisili di Yogyakarta, tujuan 

wawancara dengan ini penulis ingin meminta pendapat mengenai maskot 

yang telah di buat oleh penulis apakah sudah cocok dengan konsep yang 

dibuat oleh penulis. 

- Rifqi Afdillah sebagai marketing di salah satu merchandise di Yogyakarta, 

tujuan penulis wawancara dengan beliau mengenai bahasa yang cocok 

untuk penulisan di media sosial. 

Sedangkan untuk Extreme User antara lain : 

- Panji Saputro sebagai salah satu desainer merchandise di Yogyakarta, 

Tujuan wawancara ini penulis meminta pendapat mengenai produk yang 

akan di produksi dan cocok untuk pasar. 

- Inggrid Hayasidarta salah satu pengguna produk merchandise di Jakarta, 

tujuan wawancara kali ini untuk mendapatkan informasi mengenai potensi 

pasar sebagai pemain baru di dunia art merchandise 

- Ridho penyuka produk merchandise tujuan wawancara untuk mengetahui 

kekurangan Kausa dengan kompetitor lain 

 
3.3.3. Jenis Data 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, daya tarik. dan/atau 

kekurangan dari prototype yang telah dihasilkan. 
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

 
 

 
NO 

TEKNIK 

PENGUMPU 

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

 
INSTRUMEN 

 Wawancara Expert user Review Desain mengenai maskot dan 

gaya desain illustrasi serta 

pemahaman tentang berbahasa di 

dalam sosial media agar sesuai 

dengan target market. 

 Wawancara Extreme user Review terhadap prototype produk 

turunan agar mengerti kelebihan dan 

kekurangan serta dapat diterima oleh 

para calon konsumen. 

 Kuisioner Extreme user Persepsi terhadap media sosial 

apakah sudah sesuai dengan ciri khas 

dari Kausa 

 

Tabel 3.2 Instrumen pengumpulan data 


