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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada bab sebelumnya 

dihasilkan kesimpulan bahwa pada zaman sekarang ini telah muncul banyak brand 

dengan produk serupa atau sejenis sehingga diperlukan adanya suatu identitas 

pada sebuah brand (brand identity). Istilah brand identity adalah ekspresi visual 

dan verbal terhadap merk. Memperkenalkan identitas, menguatkan diferensiasi 

dan menciptakan ide-ide besar yang mudah diakses (Wheeler, 2012). Brand 

identity menyatukan beberapa elemen dalam satu kesatuan sistem. Brand identity 

membutuhkan positioning yang tepat agar sesuai dengan target market brand 

“Jinawi”.  

 
Brand positioning (posisi merek) dan brand equity (ekuitas merek) 

merupakan aset yang paling berharga dalam setiap bisnis dalam mendasari 

image, kepribadian, identitas, sikap, keakraban, asosiasi dan kesadaran merek. 

(Jatmiko & Lies Setyawati, 2015). Semakin kuat ekuitas merek suatu produk maka 

akan semakin kuat pula daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk tersebut 

dan pada akirnya akan memberikan keuntungan yang meningkat bagi perusahaan 

(Lee & Leh, 2013). Dari pengetahuan tersebut, bisa diketahui bahwa brand harus 

mengetahui  karakteristik dari target market. Apakah target market adalah 

seseorang yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan informasi dari retailer 

atau adalah seseorang yang telah mengumpulkan informasi tersebut secara 

mandiri. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana brand akan mengkomunikasikan 

produk kepada target market. (Porter, Michael. 2011.). Menurut buku ‘Marketing 

and Management Masters’ ditulis oleh Kotler dan Keller (2015), cara terbaik untuk 

mengetahui karakteristik dari konsumen adalah mencari tipe-tipe perilaku mereka 

( customer behaviour ) dan faktor perilaku konsumsi mereka. 

 

Setelah mengetahui kedua hal tersebut, barulah brand akan 

mengkomunikasikannya lewat media promosi. Media promosi adalah sarana 

untuk menampung bentuk komunikasi yang digunakan suatu brand kepada 

konsumen dan audience. Menurut Freddy Rangkuti, dalam bukunya ‘Strategi 



 

 

 28 

Promosi yang Kreatif’ yang ditulis di tahun 2009, media promosi sebagai 

pengenalan identitas brand adalah:  

1. Apron 

2. X-Banner 

3. Flyer  

4. Signage 

5. Website  

6. Instagram Story 

7. Opening Instagram Content 

8. Thank You Card 

 

 Kemudian dari kesimpulan tersebut, konsep desain brand “Jinawi” akan 

mengarah ke adaptasi batik dan modern minimalis sesuai dengan target market 

yang telah dijabarkan. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

 Brand Verbal 
 
Brand sambal “Jinawi” hadir sebagai sambal asli nusantara pembeda,  

yaitu menjadi sambal yang enak, praktis, dan mengedukasi lewat cerita 

rakyat dan cerita dibalik pembuatannya. Ketertarikan penyuka pedas dan 

masyarakat modern yang ingin serba praktis membuat sambal “Jinawi” 

akan banyak diminati. Di lain sisi, komponen-komponen desain akan 

membuat mata orang awam langsung tertuju pada sambal “Jinawi”. 

 

 Brand Attributes  

 

Kata kunci dari brand Jinawi adalah enak, praktis dan mengedukasi. Enak 

di sini menjabarkan tentang produk sambal dari Jinawi sendiri yang organik 

dengan bumbu asli Indonesia. Dengan cara makan yang praktis, yang 

disukai oleh masyarakat modern. Dari mereka memesan hingga ke tangan 

customer, menggunakan prinsip praktis. Kemudian setelah mereka 

menerima produk, bagian edukasi akan muncul dari cerita rakyat dibalik 

pembuatan sambal tersebut. Maka, brand attributes sambal ”Jinawi” bisa 



 

 

 29 

disimpulkan sebagai varian sambal asli Indonesia yang enak, praktis, dan 

mengedukasi. 

 

 Brand Attributes 

 

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan brand line dari sambal 

Jinawi adalah “Rasa Asli Nusantara” 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka konsep gaya 

desain yang akan diadopsi oleh Jinawi adalah adatasi dari batik nusantara 

digabungkan dengan modern minimalis sehingga menjadi suatu gaya yang asli 

Indonesia tetapi tetap modern. Pengertian motif batik menurut Adi Kusrianto 

(2014) adalah susunan terkecil dari gambar atau kerangka gambar pada benda. 

Motif terdiri atas unsur bentuk/ objek, skala/proporsi dan komposisi.. Misalnya, 

motif bunga pada batik Sido Luhur yang melambangkan keluhuran, atau motif 

dari Nusa Tenggara Timur yang memiliki khas di setiap daerah dan artinya 

sendiri. (Ari Wulandari, 2011). Adaptasi dari batik tersebut mengambil dari kedua 

daerah di Indonesia yaitu Jawa Timur (batik Sido Luhur) dan Nusa Tenggara 

Barat (batik floral). Kemudian, dari adaptasi batik yang telah dimodifikasi menjadi 

vektor patern, diaplikasikan ke dalam gaya desain modern minimalis 

Modern Minimalist desain merupakan desain yang menggunakan white 

space secara efektif dan hanya menggunakan elemen-elemen yang benar-

benar penting karena jika terlalu banyak menggunakan elemen dekoratif 

terkadang dapat mengaburkan pesan yang ingin disampaikan melaui desain 

(Schonlau, 2012). Maka, adaptasi batik nantinya akan menjadi elemen desain 

berjenis pattern dengan pengaplikasian opacity rendah agar tidak terlalu terlihat 

dekoratif dan masih bisa diterima dengan target market. 
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Gambar 3.1.1. Moodboard adaptasi batik dan modern minimalism 

Sumber  : pinterest.com 

 

•  Konsep Logo dan Elemen Desain  
 

Dalam pembuatan logo ‘Jinawi’, tipe yang digunakan adalah logotype 

dengan typeface script karena menurut Kritina Holden, typeface tersebut 

mewakili sesuatu yang personal atau authentic. Maka, tipe seperti ini akan 

mencerminkan sambal “Jinawi” adalah sambal asli Indonesia.   

Di dalam logogram ini, terkandung dualitas makna, yaitu cabai 

(melambangkan pedas) dan daun (melambangkan organik). Penggabungan 

keduanya akan menciptakan suatu kesan sambal yang organik dan asli 

Indonesia. 

Elemen desain yang terdapat pada semua desain produk sambal Jinawi 

adalah siluet vector yang simple yang berasal dari logo. Elemen desain ini akan 

berwarna kecoklatan yang lebih gelap dari backgroundnya. Pada stationaries 

dan media promosi lain, elemen desain dibuat berwarna sama.  

Pattern batik juga menjadi salah satu elemen desain Jinawi. Pattern yang 

digunakan adalah batik sido luhur dari Jawa Timur dan floral dari Nusa Tenggara 

Timur yang telah dimodifikasi. Pattern berwarna coklat tua dalam background 

cokelat kehijauan. Pattern digunakan pada packaging, layout, dan item design 

lainnya. 
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Gambar 3.1.2. Logo dan pattern Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

•  Konsep Gaya Fotografi 
 

Dari konsep sebelumnya, telah disebutkan bahwa “Jinawi” adalah brand 

baru., membutuhkan awareness yang mudah diterima oleh masyarakat. Khalayak 

umum lebih menyukai sesuatu yang sudah familiar tetapi berbeda dengan yang 

lain. Maka, dibutuhkan gaya foto yang modern, tetapi masih dengan unsur dan 

properti makanan, seperti bumbu, cabai, sendok kayu, dan lain-lain. Gaya fotografi 

akan lebih menampilkan mood yang calming dengan nuansa warna kuning 

kecokelatan atau earthy yang dibantu dengan property yang mendukung dan 

dengan pencahayaan natural untuk menampilkan kesan earthy dan organik 

melalui foto. Gaya fotografi produk akan digunakan sebagai pengenalan produk 

dan katalog produk karena sifatnya lebih detail dan jelas. Gaya fotografi editorial 

lebih dikhususkan untuk meningkatkan hasrat konsumen dalam membeli. Untuk 

itu dibutuhkan adanya styling, pencahayaan, dan property yang sesuai. 

 

 

 

  
 

 



 

 

 32 

Gambar 3.1.3. Konsep gaya foto Jinawi 

Sumber: Pinterest.com 

•  Konsep Layout dan Packaging 
 

Konsep keseluruhan identitas brand Jinawi yang diadaptasi dari batik 

nusantara dan modern minimalist adalah clean dan simple dengan bumbu 

elemen dekoratif. Layout Jinawi hanya akan menampilkan elemen-elemen yang 

penting dengan sedikit elemen dekorasi batik nusantara dan elemen desain. 

Menurut buku Minimalist Graphics, minimalist desain mampu menciptakan suatu 

desain yang simple tetapi selain itu juga mampu menciptakan suatu identitas 

yang memorable. Maka, layout desain Jinawi merupakan paduan typography 

dengan layout yang simple tetapi jelas. Typography merupakan elemen utama 

dalam layout dan dilengkapi dengan elemen desain serta adaptasi batik 

nusantara. Blank space tetap menjadi elemen penting dalam layout untuk 

mempertahankan kesan elegan dan simple. 

 

 

Gambar 3.1.4. Konsep layout Jinawi 

Sumber: krakakoa.com 

 

Packaging tentu saja menjadi hal pertama yang dilihat dalam pembelian 

seseorang ketika produk sudah di depan mata. Konsep kemasan Jinawi untuk 

sambal bawang dari Jawa Timur dan sambal hijau teri dari Nusa Tenggara Timur 

menggunakan kemasan botol plastik berbentuk ‘gentong’ atau tempat air yang 

biasanya terbuat dari tanah liat agar tidak pecah ketika dilakukan pengiriman 

secara online dan semakin terlihat asli nusantara. Botol ini transparan tembus 
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pandang dengan tutup berwarna cokelat keemasan untuk menarik minat calon 

pembeli dengan tekstur masing-masing sambal serta menjelaskan tentang 

authentic dari Jinawi sendiri. Untuk botol tersedia ukuran 170 ml dengan tutup 

round. 

Mengadaptasi dari batik nusantara dan modern minimalist, desain yang 

terinspirasi dari alam dengan warna-warna yang earthy, maka untuk kemasan 

yang diberikan ketika ada pembelian online dan offline, akan digunakan pouch 

berwarna coklat. Menurut jurnal consumers’ perception of ecodesigned 

packaging, kemasan dengan tipe yang unik, dapat membentuk suatu efek positif 

dalam benak konsumen meliputi kepercayaan, brand evaluation dan product 

evaluation yang baik, meningkatnya purchase intention, dan long-term brand 

loyalty.  

 

•  Konsep Color Palette 
 

Konsep color palette yang digunakan adalah earth tone karena ingin 

mengangkat suatu unsur kebudayaan daerah (earthy). Warna ini juga berefek 

pada psikologis target audience yang mana memberikan sesuatu yang cerah, 

fresh dan organik (Pack Pack Pack, 2014). Untuk makanan, memang warna 

cokelat, oranye, dan sekitarnya melambangkan sesuatu yang asli dari tanah. 

Dan warna ini sejalan dengan konsep authentic dari “Jinawi”. 
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Gambar 3.1.5. Konsep layout Jinawi 

Sumber: Pinterest.com 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Berikut merupakan tahapan komunikasi kepada customer yang terbagi ke 

dalam channel phase:  

• Tahap Awareness  

Merupakan tahapan memperkenalkan produk ke calon konsumen 

guna meningkatkan awareness calon konsumen terhadap brand.  

• Tahap Evaluation  

Pada tahap ini konsumen akan mengevaluasi value proposition dari 

brand dan kemudian membentuk suatu opini terhadap brand.  

• Tahap Purchase  

Tahap konsumen membeli produk dari sebuah brand.  

• Tahap Delivery  

Tahap brand menyampaikan dan memberikan value proposition 

kepada konsumen.  

• Tahap Aftersales  

          Merupakan tahapan memberikan pelayanan setelah dilakukannya 

pembelian. Biasanya berupa customer care and support. 

Target market adalah hal yang sangat penting untuk ditentukan dengan jelas 

dan terperinci karena nantinya target market inilah yang akan mempengaruhi 

seluruh penggunaan dan aplikasi media promosi brand Jinawi. Target market inilah 

yang nantinya kan menjadi fokus dari segala kegiatan marketing yang dijalankan 

oleh perusahaan (Kotler dan Amstrong, 2014).  

 Target Market 

Remaja hingga dewasa berusia 20 – 45 tahun, laki-laki dan perempuan, Ibu 

muda, orang yang memiliki ketertarikan terhadap kuliner nusantara, orang yang 
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menyukai produk makanan praktis, yang tinggal di Surabaya, yang bekerja 

sebagai pelajar, mahasiswa, wiraswasta, karyawan swasta dan ibu rumah tangga. 

 Segmenting 

Perilaku dan sikap, orang-orang yang suka dengan sesuatu yang 

praktis karena perilaku mereka yang mobile dan tidak suka kerumitan. Dari 

kesibukan mereka, peluang bisnis ini menjadi sangat menguntungkan 

karena mereka jadi tidak perlu membuat sambal secara manual lagi. Sikap 

menghargai budaya juga bagus karena mendorong pembeli untuk ikut 

melestarikan sejarah Indonesia. 

 

 Positioning 

Jinawi adalah sambal kemasan online based yang unggul dalam hal 

praktis, serta mempunyai cerita menarik di dalam sejarah pembuatan 

sambalnya. 

 

Berdasarkan target market, segmenting, dan positioning tersebut dapat 

disimpulkan bahwa target market dari Jinawi memiliki keseharian yaitu menaiki 

mobil/motor ke tempat kerja atau sekolah, mengalami kemacetan, melihat 

handphone, mendengarkan radio, membaca koran/majalah, browsing internet 

dan sosial media, pergi ke luar rumah untuk melakukan berbagai hal dan 

kegiatan. Maka rangkaian identitas dan tahap yang bisa digunakan oleh Jinawi 

agar bisa berkomunikasi dan menyampaikan value produk kepada target 

marketnya yaitu:  

a. Brand Guidelines  

Buku Brand Guidelines digunakan oleh Jinawi sebagai standarisasi 

identitas brand dengan tujuan untuk menjaga identitas merk perusahaan agar 

tetap konsisten. Menurut Alina Wheeler (2013), brand guidelines ini berfungsi 

sebagai pengatur konsistensi dan integritas brand yang nantinya dapat diakses 

oleh pihak yang membutuhkan untuk mengkomunikasikan brand kepada 

masyarakat. Pada buku brand guidelines dijelaskan mengenai konsep, visi misi, 

penggunaan logo, elemen desain, dan cara pengaplikasiannya secara lengkap.   
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b. Business Card  

Merupakan salah satu identitas utama yang penting karena berfungsi 

sebagai tanda pengenal yang berisi kontak dan informasi lain mengenai 

perusahaan. Kartu nama masuk dalam tahap awareness.  

 

c. Letter Head  

Kop surat digunakan ketika perusahaan ingin mengirimkan surat formal 

kepada perusahaan lain. Di dalam kop surat juga terdapat informasi kontak 

perusahaan. Kop surat masuk dalam tahap awareness.  

 

d. Map/Folder  

Map atau folder digunakan sebagai pelindung dokumen-dokumen yang 

sifatnya bukan rahasia dan tidak boleh dilipat. Digunakan bersamaan dengan 

kop surat yang berisi proposal pengajuan display produk pada suatu toko yang 

dilengkapi dengan katalog produk. Folder masuk dalam tahap awareness.  

 

e. Envelope  

Amplop yang digunakan Jinawi dalam kegiatan surat menyurat akan 

terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Amplop berguna untuk 

melindungi dokumen-dokumen penting yang tidak boleh dibuka secara 

sembarangan dan untuk mengundang konsumen untuk menghadiri suatu 

kegiatan atau mencicipi menu baru, yang bersifat invitation. Envelope masuk 

dalam tahap awareness.  

 

f. Stempel  

Stempel flash berwarna cokelat sesuai colour palette agar dapat 

menjadi pembeda bahwa itu adalah warna dari brand Jinawi. Stempel masuk ke 

dalam tahap awareness.  
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g. Transportation  

Transportasi digunakan untuk mengantarkan produk ketika dilakukan pembelian 

secara online atau mengantarkan surat atau dokumen penting. Transportasi 

masuk ke dalam tahap awareness. 

 

Selain adanya identitas visual, juga diperlukan adanya media promosi 

untuk menarik perhatian, meningkatkan awareness, dan pada akhirnya 

meningkatkan penjualan produk. Beberapa media promosi yang dibutuhkan 

Jinawi yaitu:  

 

a. Apron  

Apron akan digunakan ketika memasarkan produk secara langsung baik 

melalui bazaar atau pop-up booth. Apron akan meningkatkan kepercayaan calon 

konsumen terhadap suatu brand. Apron masuk ke dalam tahap awareness.  

 

b. X-Banner 

X-Banner berfungsi sebagai penanda saat pop up booth produk “Jinawi”, 

serta pengenalan produk, value, dan harga sebelum orang memiliki decision 

untuk membeli. X-Banner masuk ke dalam tahap awareness dan research 

desicion. 

 

c. Flyer 

Flyer berfungsi sebagai sarana informasi yang bisa dibawa oleh konsumen 

dan calon konsumen, saat pop up booth produk Jinawi. Serta pengenalan 

produk, value, dan harga sebelum orang memiliki decision untuk membeli. Flyer 

masuk ke dalam tahap awareness. 

 

d. Signage 

Signage berguna sebagai penanda nama brand yang memudahkan calon 

customer mengenali brand. Signage Jinawi berbentuk logo yang diterangi 

lampu. Signage masuk ke dalam tahap awareness.  
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e. Website 

Website adalah suatu platform dimana customer yang memegang kendali. 

Website dirasa lebih efisien, user friendly, dan lebih cepat serta ringkas dalam 

penggunaannya (Wheeler, 2013). Website merupakan salah satu platform yang 

membantu dalam pengenalan produk, transaksi jual beli, dan aftersales. Dengan 

menggunakan website, calon konsumen bisa mendapatkan informasi mengenai 

produk secara lengkap, ketersediaan produk, promosi yang sedang 

berlangsung, infomasi kontak dan sosial media Jinawi, serta bisa digunakan 

sebagai sarana memberikan kritik dan saran. Website termasuk dalam ranah 

research decision dan purchase. 

 

f. Opening Instagram Content & Instagram Story 

Jinawi membutuhkan suatu konten untuk membuka halaman sosial 

medianya khususnya di ranah instagram. Calon pembeli yang ingin mengetahui 

apa itu Jinawi, apa saja produknya, dan apa keunggulannya dibandingkan 

dengan produk lain haruslah langsung menarik minat pembeli dan disambut 

dengan hangat. Dengan informasi-informasi terkait brand dan produk, maka 

konsumen nantinya akan mengenal Jinawi dengan baik. 

Bila sudah mengenal, maka Jinawi butuh step berikutnya agar konsumen 

tetap ingat kepada brand. Yaitu, dengan cara update informasi terbaru tentang 

Jinawi lewat instagram story yang sekarang jarang tidak digubris oleh pengguna 

instagram.  

Wording yang digunakan di setiap caption pada social media Jinawi harus 

memiliki unsur edukatif, informatif, dan persuasif. Kalimat yang digunakan 

secara tersirat dan tersurat memberikan infromasi baru terkait produk, varian, 

origin dan cerita dibalik pembuatan produk sehingga customer menjadi lebih 

tertarik untuk membeli produk dari brand Jinawi. Instagram opening content dan 

Instagram story masuk ke tahap awareness dan purchase. 

 

g. Thank You Card 

Thank you card diberikan ketika konsumen membeli suatu produk untuk 

mengucapkan terima kasih telah membeli produk dari Jinawi. Thank You Card 

masuk ke dalam tahap purchase dan aftersales. 
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h. Pop Up Booth 

Pop up booth berguna sebagai touch point para calon konsumen untuk lebih 

mengetahui detail produk dan brand. 

 

3.2.3 Program Media  

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Apron Mei 2019 Saat pop up booth 
sambal “Jinawi” 

Membangun 
awareness 

2 X-Banner Mei 2019 Saat pop up booth 

sambal “Jinawi” 

Membangun 
awareness 

3 Flyer Mei 2019 Saat pop up booth 
sambal “Jinawi” 

Membangun 

awareness, 

Menginformasikan 

Value Proposition 

4 Signage 

 

Mei 2019 Saat pop up booth 
sambal “Jinawi” 

Membangun 
awareness 

5 Website  

 

April  2019 Saat mereka 
membuka sosial 

media, akan 
diarahkan ke 
website untuk 

awareness lebih 
dalam 

Membangun 
awareness, 

menginfokan 
Value Proposition, 

sales 

6 Instagram 

Story 

April 2019 Saat mereka 
membuka sosial 

media  

Awareness, 
Transaksi, Value 

Proposition, 
Evaluasi VP 
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7 Instagram 

Opening 

Content 

April  2019 Saat mereka baru 
membuka 

instagram account 
Jinawi  

Awareness, Value 
Proposition 

8 Thank You 

Card 

Mei 2019 Setelah mereka 
membeli produk 

sambal “Jinawi” di 
pop up booth 

Value Evaluation, 
Transaksi 

9. Pop up 

booth 

Mei 2019 Saat diadakan 
pameran 

Awareness, 
Transaksi, Value 

Proposition, 
Evaluasi VP 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Apron Biaya Produksi 1 pcs Rp 150.000 Rp 150.000 

2 X-Banner Biaya Produksi 1 pcs Rp 85.000 Rp 85.000 

3 Flyer Biaya Produksi 100 pcs Rp 1.000 Rp 100.000 

4 Signage Biaya Produksi 1 pcs Rp 250.000 Rp 250.000 

5 Website 

 

Biaya Tayang 1 bulan Rp 250.000 Rp 250.000 

6 Instagram 

Story 

Biaya Produksi 1 post Rp 100.000 Rp 100.000 

7 Instagram 

Opening 

Content 

Biaya Produksi 3 post Rp 100.000 Rp 100.000 

8 Thank You 

Card 

Biaya Produksi 100 pcs Rp 1.000 Rp 100.000 
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9 Pop Up 

Booth 

Biaya Produksi 1 pcs Rp 

1.000.000 

Rp 1.000.000 

Total Rp 2.135.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba akan dilakukan untuk menguji seberapa besar tingkat 

efektifitas dan daya tarik dari produk dan desain produk Jinawi dengan 

menggunakan prototype yang telah dibuat dan didesain berdasarkan hasil 

observasi penulis. Hasil dari uji coba terhadap subjek coba akan dibahas 

dengan lengkap pada bab 4 kemudian akan menjadi masukan untuk Jinawi 

dan kemudian diperbaiki agar lebih sesuai dengan minat target market.  

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

a. Brand Guideline & Stationaries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1. Mockup Brand Guideline Jinawi 

Sumber: Penulis 
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 Konsep adaptasi batik nusantara dan modern minimalis yang dipadukan 

untuk menunjang konsistensi setiap halaman di brand guideline Jinawi dengan 

clear space, dan simplicity-nya. Menonjolkan supergrafis dan batik dengan cara 

merendahkan opacity dari elemen tersebut agar sesuai dengan warna earthy. Di 

lain sisi, supergrafis logogram dibuat untuk me-refresh mata pembaca agar tidak 

cepat lelah. 

 

b. Stationaries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.2. Mockup Kartu Nama Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Kartu nama untuk perkenalan corporate Jinawi akan mengikuti color palette 

beserta gaya desainnya. Dibuat dengan ukuran 9 cm x 5 cm, menonjolkan 

supergrafis dan batik dengan cara merendahkan opacity dari elemen tersebut agar 

sesuai dengan warna earthy dan authentic (1). Desain (2) dibuat agak gelap dan 

hanya supergrafis logogram saja di sisi belakang, merepresentasikan. Desain (3) 

menonjolkan clear space dan terdapat 3 konten informasi saja. Layout dibuat 

berjarak agar pembaca tidak lelah.  

 

 

 

1 

2 

3 
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Gambar 3.2.3. Mockup Amplop Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Envelope atau amplop yang berfungsi sebagai corporate stationeries Jinawi 

memiliki dua jenis. Untuk surat resmi, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

23 x 11 cm dan 15 x 15 cm berbentuk persegi untuk invitation atau thank you card. 

Keduanya berbahan kertas samsonite. Desainnya akan mengikuti color palette 

beserta gaya desain Jinawi. Menonjolkan supergrafis dan batik dengan cara 

merendahkan opacity dari elemen tersebut agar sesuai dengan warna earthy dan 

authentic (1). Desain (2) dibuat persegi karena konten di dalamnya (surat 

invitation) yang tidak terlalu besar dan hanya supergrafis logogram saja di sisi 

belakang, merepresentasikan kekhas an Jinawi. Desain (3) dibuat seperti 

gulungan invitation dan ditali dengan benang nanas, agar terlihat simple tetapi 

tetap khas nusantara.  Layout dibuat berjarak agar pembaca tidak lelah.  
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Gambar 3.2.4. Mockup Letterhead Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Letterhead atau surat yang berfungsi sebagai corporate stationeries Jinawi 

memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 21 x 29,7 cm. Berbahan kertas 

samsonite. Desainnya akan mengikuti color palette beserta gaya desain Jinawi. 

Dibuat dengan menonjolkan white space dan supergrafis logogram (1). Desain (2) 

dibuat pattern batik dengan opacity rendah, merepresentasikan kekhas an Jinawi. 

Layout dibuat berjarak agar pembaca tidak lelah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.5. Mockup Map Folder Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Map folder atau amplop A4 yang berfungsi sebagai corporate stationeries 

Jinawi memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 21 x 29,7 cm. Berbahan 

kertas samsonite. Desainnya akan mengikuti color palette beserta gaya desain 

Jinawi. Dibuat dengan menonjolkan clear space dan supergrafis logogram (2). 

Desain (1) dibuat pattern batik dengan opacity rendah, merepresentasikan kekhas 

an Jinawi. Layout dibuat berjarak agar pembaca tidak lelah. 
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Gambar 3.2.6. Mockup Stempel Jinawi 

Sumber: Penulis 

Stempel yang berfungsi sebagai corporate stationeries Jinawi memiliki bentuk 

lingkaran dan di dalamnya bentuk logo Jinawi dengan ukuran 6 x 3 cm. Tipe 

stempel akan menggunakan tipe flash.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.7. Mockup Kendaraan Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Kendaraan yang berfungsi sebagai corporate stationeries Jinawi memiliki tipe 

van dan diaplikasikan logo Jinawi dengan ukuran 120 x 80 cm.  

 

 

c. Apron 
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Gambar 3.2.8. Mockup Apron Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Apron yang berfungsi sebagai media promosi Jinawi memiliki bahan kain 

american drill dan di dalamnya terdapat logo Jinawi dengan ukuran 10 x 15 cm. 

Menonjolkan supergrafis dan batik dengan cara merendahkan opacity dari elemen 

tersebut agar sesuai dengan warna earthy dan authentic ( desain1 dan 3 ). Desain 

2 menggunakan konsep clear space dan logo, agar terlihat simple. Layout 

mengutamakan kata-kata yang memiliki ukuran besar agar mudah dibaca. 

 

d. X-Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.9. Mockup X-Banner Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

X-Banner yang berfungsi sebagai media promosi Jinawi memiliki bentuk  

persegi panjang dan di dalamnya bentuk logo Jinawi serta wording dengan ukuran 

160 x 60 cm. Dibuat dengan menonjolkan white space dan supergrafis logogram 

(1). Desain (2) menggunakan foto produk yang direndahkan opacity-nya, 

1 2 3 
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kemudian diberi konten agar terlihat simple. Desain (3) dibuat dengan pattern batik 

dengan opacity rendah, merepresentasikan kekhas an Jinawi. 

 

e. Flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.10. Mockup Flyer Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

 

Flyer yang berfungsi sebagai media promosi Jinawi memiliki bentuk  persegi 

panjang dan di dalamnya bentuk logo Jinawi serta wording dengan ukuran 148 x 

210 cm. Dibuat dengan menonjolkan clear space dan supergrafis logogram (1). 

Desain (2) menggunakan foto produk yang direndahkan opacity-nya, kemudian 

diberi konten agar terlihat simple. Desain (3) dibuat dengan pattern batik dengan 

opacity rendah, merepresentasikan kekhas an Jinawi. 
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f. Signage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.11. Mockup Signage Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Signage yang berfungsi sebagai media promosi Jinawi memiliki tiang 

penyangga dengan tempat logo berbentuk lingkaran. Dan di dalamnya terdapat 

logo Jinawi dengan ukuran 50 x 50 cm. Desain (1) menggunakan konsep 

penerangan dari atas, yang dibungkus dengan alang-alang yang dibentuk segitiga 

agar terlihat khas nusantara. Desain (2) menggunakan kayu yang disambung ke 

dalam lingkaran berisi logo agar terlihat simple. Desain (3) dibuat dengan kayu 

lurus dan disambung dengan lingkaran agar fokus ke logo Jinawi. 
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g. Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.12. Mockup Website Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Website berfungsi sebagai media promosi dan penjualan serta informasi 

Jinawi. Di dalamnya ada bentuk logo Jinawi, elemen design serta wording. Desain 

1 dan 3 dibuat dengan menonjolkan clear space , perbedaannya adalah di 

desain3, ditambahkan dengan perubahan warna dan supergrafis logogram. 

Desain (2) menggunakan foto produk yang direndahkan opacity-nya, kemudian 

diberi konten agar terlihat simple. Layout display text dan body text berjarak agar 

tidak membuat pembaca lelah. 
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h. Instagram Opening Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.13. Instagram Opening Content  Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

Instagram Opening Content yang berfungsi sebagai media promosi Jinawi 

adalah  konten pembuka para calon konsumen sebelum ada konten informatif 

seperti apa itu Jinawi, harga, dan lain-lain. Satu konten berukuran 15 x 15 cm. 

Desain (1) menggunakan konsep foto produk yang diganti background-nya sesuai 

dengan konsep earthy dan kata-kata indonesia ‘sedang memasak’. Desain (2) 

menggunakan background cat yang belum diratakan berwarna cokelat, 

menandakan ada sesuatu yang ingin dibangun dengan tulisan coming soon. 

Dibuat dengan menonjolkan clear space dan supergrafis logogram (3). Desain (2) 

menggunakan foto produk yang direndahkan opacity-nya, kemudian diberi konten 

agar terlihat simple. Desain (1) dibuat dengan pattern batik dengan opacity rendah, 

merepresentasikan kekhas an Jinawi. 
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i. Instagram Story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.14. Instagram Story  Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

 

Instagram Story yang berfungsi sebagai media promosi Jinawi adalah  konten 

lanjutan untuk calon konsumen setelah konten instagram-nya banyak seperti apa 

itu Jinawi, harga, dan lain-lain. Satu konten berukuran 6 x 9 inchi.  
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j. Thank You Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.15. Mockup Thank You Card  Jinawi 

Sumber: Penulis 

 

 

Thank You Card  yang berfungsi sebagai media promosi Jinawi suatu bentuk 

ucapan terima kasih untuk calon konsumen setelah membeli produk sambal. Kartu 

ini dimaksudkan sebagai after sales Jinawi agar para konsumen selalu ingat 

kepada brand Jinawi. Konten di dalamnya adalah ucapan terimakasih dengan 

bahasa sansekerta yang berukuran 9 cm x 5 cm. Menonjolkan supergrafis dan 

batik dengan cara merendahkan opacity dari elemen tersebut agar sesuai dengan 

warna earthy dan authentic (1). Desain (2) dibuat agak gelap dan hanya 

supergrafis logogram saja di sisi belakang, merepresentasikan. Desain (3) 

menonjolkan clear space dan terdapat 3 konten informasi saja. Layout dibuat 

berjarak agar pembaca tidak lelah.  

 

 

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

Pemilihan expert dan extreme user menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Burhan Bungin (2012), purposive sampling adalah teknik 
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penentuan informan atau sumber data yang relevan dan sesuai dengan apa 

yang akan diteliti. Informan atau sumber data akan dipilih secara khusus 

untuk tujuan tertentu.   

Expert user yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pakar 

branding dan pakar perancangan produk. Berikut adalah karakteristik dari 

expert user:  

• Pakar branding, Marsetyo Hariadi yang bekerja pada Verne 

Indonesia sebagai senior designer selama 3 tahun. Wawancara 

akan membahas mengenai review brand Jinawi, penyampaian 

komunikasi yang efektif, dan tips membentuk brand yang baik.  

• Pakar branding dan marketing, Helmy Aulia yang telah berhasil 

membuat dan memasarkan brand Locomotive Production 

dengan konsisten. Wawancara akan membahas mengenai 

review brand Jinawi, penyampaian komunikasi yang efektif, dan 

tips membentuk brand yang baik. 

• Pakar produk, Indawati Kusuma yang bekerja pada bidang 

culinary event dan konseptor “Farmers Market Surabaya” selama 

3 tahun. Wawancara akan membahas mengenai karakteristik 

konsumen, cara membangun brand, dan strategi komunikasi 

yang efektif.  

Sedangkan karakteristik dari extreme user yaitu:  
 

• Prayoginingtyas, ibu rumah tangga berumur 30 tahun yang 

sering menggunakan produk sambal kemasan, khususnya yang 

khas daerah. Wawancara mengenai persepsi tentang 

prototype, persepsi terhadap pemilihan media, peferensi 

media promosi 

• Gita Mustikasari, mahasiswa berumur 21 tahun yang sangat 

mobile dan sering mencoba hal-hal baru yang bersifat praktis, 

khususnya di bidang kuliner.  Wawancara mengenai persepsi 
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tentang prototype, persepsi terhadap pemilihan media, 

peferensi media promosi 

• Tri Kartika Ayu, ibu rumah tangga yang berumur 42 tahun yang 

sering mengkonsumsi sambal untuk kesehariannya. Wawancara 

mengenai persepsi tentang prototype, persepsi terhadap 

pemilihan media, peferensi media promosi 

 

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.  

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER DATA 
INSTRUMEN  

 

1

1 

Wawancara  Expert user 

( Marsetyo Hariadi, 

branding expert) 

Review desain, review tren 

desain masa kini, masalah dan 

perkembangan branding kuliner 

saat ini yang berkaitan dengan 

Jinawi 

2 Wawancara Expert user 

( Indawati, food 

product expert ) 

karakteristik konsumen, cara 

membangun brand, dan strategi 

komunikasi yang efektif.  

 

3 Wawancara Expert user Review desain, review tren 

desain masa kini, masalah dan 
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( Helmy Aulia, 

branding & 

marketing expert ) 

perkembangan branding 

kuliner saat ini yang berkaitan 

dengan Jinawi 

4 Wawancara  Extreme user 

( Prayoginingtyas, 

Ibu rumah tangga )  

Persepsi tentang prototype, 

persepsi terhadap pemilihan 

media, peferensi media promosi 

5 Wawancara Extreme user 

( Gita Mustikasari, 

Mahasiswa ) 

Persepsi tentang prototype, 

persepsi terhadap pemilihan 

media, peferensi media promosi 

6 Wawancara Extreme user 

( Ibu Indah, Ibu 

rumah tangga ) 

Persepsi tentang prototype, 

persepsi terhadap pemilihan 

media, peferensi media promosi 

 

Tabel 3.3 Tabel Wawancara 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


