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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Perancang solusi desain untuk ”Guna Graphy” yang sesuai bagi target pasar 

para startup bisnis fashion 20-30 tahun ke atas sehingga dapat mampu 

memecahkan masalah klien dari segi photo dan terdapat layanan jasa 

management social media sebagai value yang memiliki gaya up to date dalam 

memberikan konten yang kreatif dan juga friendly dalam mengerjakan sebuah 

project, sehingga klien bisa dengan nyaman menyampaikan  ide atau konsep yang 

diinginkan namun tetap profesional dalam segi service. 

3.2. Konsep Perancangan 

     Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas ini adalah brand verbal 

, attributes dan brand line yang cocok dengan personality dari brand ini :  

1. brand verbal

Brand “Guna Graphy” menyediakan layanan jasa photography dan juga

paket management social media sebagai value 

2. brand attributes

Memberikan hasil foto yang maksimal, dan bekerja dengan friendly

terhadap klien namun tetap professional secara service . 

3. brand line

Creative and innovative

3.3 Konsep Gaya Desain. 

Sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu merancang brand 

identity beserta media promosinya untuk brand  “Guna Graphy”, karena ‘’makna 

merek seperti reputasi seseorang untuk sebuah perusahaan " -Jeff Bezos 

(Sumiati, Rosita & Yulianti, 2016). 

Guna Graphy adalah bisnis jasa yang bergerak dalam bidang photography 

dan management social media sebagai value dari bisnis ini (brand Verbal).  Sesuai 
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dengan kesan apa yang ingin disampaikan brand kepada konsumen, adalah 

menjadi jasa photography yang up to date yang mana Guna Graphy selalu 

berinovasi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap hasil dari suatu project 

dan juga menjadi partner yang friendly bagi calon target pasar atau klien agar klien 

mudah menyampaikan ide mereka secara santai namun tetap dengan service 

yang profesional, Sesuai dengan brand keyword Guna Graphy, yaitu modern 

,creative and professional, dan juga didukung dengan tagline kami, yaitu : Creative 

and innovative 

 

Gambar 3.1 contoh flat design 

Sumber : https://id.pinterest.com/ 

 

Guna Graphy menggunakan Flat Design Dalam Desain Komunikasi Visual 

Bila ditinjau dari suku katanya, flat berarti datar dan design berarti desain atau 

rancangan. Secara singkat flat design diartikan sebagai desain datar. Flat design 

adalah salah satu tren terbesar dan tahun 2010-an dan masih terus berkembang 

sampai saat ini. Flat design yang benar-benar populer di industri desain pada 

tahun 2013 ini sangat banyak mempengaruhi para desainer dalam menghasilkan 

karya. Akar atau asal mula flat design sendiri bersumber dari berbagai pengaruh. 

Salah satu riya yaitu The Swiss Style atau International Design 

Flat design sebagai gaya desain karena dianggap memberikan kesan yang 

lebih modern, simple, and playfull (Anindita dan Riyanti, 2016) dan gaya design ini 

mengalami efek visual yang lebih sederhana sehingga memberikan desain yang 

terlihat bersih, akurat, dan efisien karena apa yang ditekankan dan pesan menjadi 

lebih mudah di sampaikan (Budi dan Faustina, 2017), seperti apa yang ingin di 

sampaikan  yang sesuai dengan karakter Guna Graphy yang selalu up to date dan 
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berinovasi sehingga terkesan modern dan juga memberikan service yang santai 

namun tetap professional dengan bekerja sama dengan klien untuk menghasilkan 

sebuah karya . 

Ciri flat design adalah menghilangkan pengunaan bayangan, tekstur, dan 

ornamen-ornamen lain yang tidak diperlukan Khus pada layout berfokus pada 

tipografi, warna cerah, dan ilustrasi. 

 

1. Logo  

 

Gambar 3.2 contoh logo 
Sumber data https://id.pinterest.com/ 

 
 

Logo adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan 

atau menyampaikan pesan Ilustrasi  (Anindita dan Riyanti, 2016) dan identitasnya 

juga menjadi brand Image sebuah perusahaan, yang akan dilihat oleh konsumen 

dan dibandingkan dengan kompetitor sehingga mereka dapat membuat keputusan 

untuk  pembelian menurut (Zhang, 2015), Guna Graphy memilih gaya desain flat 

karena sesuai dengan tagline : Creative And Innovation yang artinya Guna Graphy 

selalu berinovasi dengan kreatifitas untuk menciptakan satu karya yang baru dan 

juga sesuai dengan brand Attributes yaitu memberikan hasil foto yang maksimal, 

dan bekerja dengan friendly terhadap klien namun tetap professional secara 

service, dengan itu  Guna Graphy sangat cocok dengan karakter  Flat design  yang 

memberi kesan modern, simple, and playfull (Anindita dan Riyanti, 2016)   
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2. Tipografi 

 

 

Gambar 3.3 contoh tipografi 
Sumber data  pribadi 

 
 

Elemen Tipografi digunakan sebagai metode untuk menerjemahkan kata-kata 

(lisan) ke dalam bentuk tulisan (visual), Fungsi bahasa visual adalah untuk 

mengkomunikasikan ide, cerita dan informasi melalui segala bentuk media, 

Seorang ahli tipografi berusaha untuk mengkomunikasikan ide dan tipografi 

didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan publikasi 

menggunakan huruf cetak (Anindita dan Riyanti, 2016) dan huruf Trajan Pro 

sebagai lettermark pada logo menandakan sebuah keunikan dan keeksklusifan 

sedangkan penggunaan huruf Myriad Pro yang merupakan jenis huruf Text 

menandakan sebuah keluwesan dan kemudahan dalam membaca (Jayanegara, 

2017) 

Guna Graphy memakai logotype dengan serif trajan karena memiliki kesan ke 

ekslusif dan sedangkan untuk headline Guna Graphy menggunakan font myriad 

pro karena memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. 
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3. Layout 

 

 

Gambar 3.4 contoh layout 
Sumber data https://id.pinterest.com/ 

 
 

Elemen layout merupakan satu keputusan penting yang 

menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang.( Anindita dan 

Riyanti, 2016).seperti yang diketahui Ciri flat design adalah menghilangkan 

penggunaan bayangan, tekstur, dan ornamen-ornamen lain yang tidak 

diperlukan Khusus pada layout berfokus pada tipografi, warna-warna 

cerah, dan ilustrasi.  
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4.  Warna 

 

 

Gambar 3.5 contoh warna 
Sumber data pribadi  

 

Elemen desain warna merupakan fenomena yang terjadi karena 

adanya tiga unsur yaitu cahaya, objek, dan observer. Selain itu warna juga 

dipakai untuk menyampaikan suatu m yang ingin disampaikan dan Warna 

merupakan suatu bahasa yang disembunyikan atau menunjukan 

kepribadian (Anindita dan Riyanti, 2016), begitu juga yang ingin 

disampaikan dari brand attributes : friendly namun tetap profesional dalam 

mengerjakan project. 

warna emas memiliki makna prestasi, kesuksesan,kemewahan, 

kemenangan dan juga kemakmuran. Sedangkan warna hitam memiliki arti 

positif modernitas, kecanggihan, kekuatan, elegan, misteri, gaya, dan 

formalitas (Rosita,2018 ), sedangkan warna putih melambangkan 

kesucian, positif, ringan, sederhana, dan polos ( Wirasari & Evipani, 2018) 
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3.2.2 Strategi Media. 

Calon Konsumen dari Guna Graphy adalah startup di bidang fashion dan 

ber umur  dari 20 tahun keatas . Target market dalam kategori ini sangat fasih 

dalam menggunakan teknologi, media sosial, dan memiliki anggaran. Umumnya, 

target market siap menggunakan Guna Graphy untuk menunjang photo brand 

mereka yang akan diunggah melalui media sosial.  

Konsumen bisnis ini jika dalam kategori VALS menurut situs Strategic 

Business Insights, maka mereka termasuk dalam kategori Experiencers dan 

thingker  dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 

Experiencers: 

 Up to date 

 Trendy  

 Memiliki stimulasi visual yang baik 

 

Thingker  

 Merencanakan sebelum menggunakan 

 Bersedia membeli barang yang sudah terbukti 

 Menggunakan teknologi dengan cara yang fungsional 

 

Dalam menjangkau target market melalui pemilihan media terdapat 

customer journey berupa: 

1) At Home : 
 

Awareness 
 Instagram (Post, Story, Hashtag, Video Ads) 
 

Research (Consideration) Decision: 
 Catalogue (Instagram feeds) 
 Direct Messages (Instagram, WhatsApp, Line) 
 Website 

 
Purchase 

 WhatsApp 
 

Post Purchase 
 Review, kritik, saran, dan mengirimkan foto (testimoni) 

melalui WhatsApp 
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2) Work / School :  
 

Awareness 
 Product Catalogue  
 Poster 
 X-Banner  

Research (Consideration) Decision: 
 Reviews (Instagram, Line) 
 Website 

 
Purchase 
 WhatsApp 

 
3) Out of Home  

 
Awareness 

 Instagram (Post, Story, Hashtag) 
 Website 

 
 

Research (Consideration) Decision: 
 

 Riset Instagram (Hashtag, Search) 
 Product Catalogue (Instagram feeds) 

Purchase 
 

 Bertemu langsung  
 Direct Messages (WhatsApp) 

 
Post Purchase 

 
 Review, kritik, saran, dan mengirimkan melalui WhatsApp 

atau bertemu secara langsung 
 
 
 

Customer Guna Graphy sering menggunakan media sosial sebagai 

kebutuhan sehari-hari mereka. Baik di rumah maupun luar, pengguna tetap 

menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan melakukan riset dan maka 

dari itu media promosi yang mendukung Guna Graphy yang dapat menjangkau 

konsumen, antara lain: 
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Instagram  

Instagram merupakan salah satu platform business yang sekarang telah 

banyak digunakan banyak orang, sebanyak 80% pengguna instagram mengikuti 

akun-akun bisnis dan juga fiturnya yang mudah dan sering diakses oleh 

masyarakat (Lijie Zhou, 2017). Media promosi Instagram dikonsep untuk media 

promosi yang tidak hanya untuk kegiatan jual-beli, namun tempat untuk portofolio, 

mengkomunikasikan brand kepada audience , serta juga menyampaikan 

awareness, value proposition, reminder, dan sebagainya mengenai bisnis dan 

brand "Guna Graphy", Untuk konsep visual nantinya setiap post akan di layout 

agar senada dan dapat menimbulkan yang ingin disampaikan oleh brand ini dan 

masyarakat akan aware dengan brand "Guna Graphy".  

 

Booth 

Pameran merupakan salah satu kegiatan yang digunakan untuk 

memperkenalkan produk yang dihasilkan perusahaan dan pedagang sekaligus 

bagian untuk mempertinggi volume penjualan perusahaan dan Peserta pameran 

(Exhibitors) menggunakan beberapa cara untuk menarik pengunjung untuk 

mengunjungi stand (booths) mereka  (Alwi, Sunarso, Maidarti, 2019 )  "Guna 

Graphy"akan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh jurusan Visual 

Communication Design, Universitas Ciputra yang akan bertempatan di 

Ciputra World pada bulan Mei 2019 nantinya. untuk membangun 

awareness serta memperkenalkan value proposition dari brand "Guna 

Graphy"kepada masyarakat luar, booth akan di desain menarik serta 

melibatkan interaksi dengan pengunjung, agar masyarakat mendapatkan 

experience dari brand kami, Pameran yang diadakan juga efektif sebagai 

media promosi karena dapat mengenalkan brand ini ke dunia luar dan di 

Ciputra World merupakan mall yang lumayan banyak dikunjungi oleh target 

market yang dituju. Promosi yang dilakukan sudah pasti tersebar luas 

sehingga masyarakat akan datang.  
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X-Banner  

Standing X-banner berguna sebagai salah satu alat promosi untuk 

meningkatkan awareness konsumen dan juga biasa terlihat dari kejauhan dan 

metode ini dilakukan secara langsung (Natalie,2019), X-banner akan dipasang 

pada booth nantinya, dan juga ada beberapa foto yang di print untuk 

dekorasi booth, Gaya desain yang dipakai juga akan seperti gaya desain 

yang dipaparkan di poin sebelumnya.  

  
Mini Catalog 

Pada saat pameran juga, akan dibagikan mini portofolio kepada 

target market atau klien yang berpotensi sehingga mereka bisa melihat hasil 

kerja "Guna Graphy" dan yang membedakan brand ini dengan brand lainnya, 

karena katalog merupakan alat perantara antara perusahaan dengan konsumen 

mereka dalam menjelaskan informasi terkait produk secara mendetail ( pertiwi, 

2017 )  

  

Brosur  

Brosur diberikan saat pameran kepada klien yang berprospek untuk 

menjadi calon klien atau target market "Guna Graphy", Brosur berfungsi untuk 

memberitahukan servis yang ditawarkan dan value dari bisnis dan selain 

itu  menjadi  media  publikasi  kegiatan  yang  cukup efektif  dan  efisien, 

Dengan  desain  yang  menarik,  media  tersebut  mampu  menarik 

perhatian  target  audience (Susanto, Kusnadi dan Retno, 2018 ) 

  

Merchandise  

Tote Bag Pada saat sesi foto selesai dengan "Guna Graphy", klien 

akan mendapatkan tote bag. Dengan ini "Guna Graphy"menyampaikan 

value proposition yaitu dengan excellence service. Tote Bag dapat 

digunakan juga untuk sehari-hari sehingga bisa membangun awareness 

masyarakat juga ( sinarso, 2018 ) 
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Website  

Media ini memuat informasi mengenai perusahaan untuk produk, jasa dan 

promosi yang ditawarkan kepada target market serta membantu terjadinya 

transaksi. Website memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pengalaman 

yang cepat dan efisien dalam mencari informasi akan produk, promosi, mengenai 

perusahaan dan lain-lainnya (Wheeler, 2018).  

 

3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Instagram 

(Teaser) 

Maret 2020; 

Minggu ke-2 

Instagram feeds 

(post) sebagai 

perkenalan kepada 

calon konsumen  

Membangun 

Awareness dan 

Menyampaikan 

Value Proposition 

 

 

 

2 Instagram 

(Product) 

Maret 2020  

Minggu ke-2 & 3 

Feeds yang berisi 

produk (post)  

Menyampaikan 

Value Proposition 

 

3 Instagram 

Ads (photo 

and video) 

Maret 2020 

Minggu ke-3 

Posts berupa 

produk & 

spesifikasi dan 

behind the scene  

Membangun 

Awareness 

 5 Website 

(Online 

catalogue) 

Maret 2020 

Minggu ke-3 

Berisi portofolio 

promo, dan kontak 

Membangun 

Awareness, 

menyampaikan 

Value Proposition 
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6 Mini 

Catalogue 

April 2020 

Minggu pertama 

Menunjukan hasil 

dari jasa dan value  

Membangun 

Awareness & 

Menyampaikan 

Value Proposition 

8 Marchendise 

Bag 

April 2020 

Minggu pertama 

tote bag akan 

didapatkan oleh 

pembeli saat 

melakukan 

transaksi dan 

menggunakan jasa 

Guna Graphy. 

(Offline) 

 

Membangun 

Awareness 

10 Poster April 2020 

Minggu pertama  

Poster akan 

dipasang di 

beberapa kampus 

di Surabaya, 

disebarkan secara 

online melalui 

WhatsApp dan 

Line  

 

Membangun 

Awareness 

11 X-Banner  Mei 2020 

Pop-Up booth 

Menunjukan asil 

foto dan value  

Membangun 

Awareness dan 

Menyampaikan 

Value Proposition 

12 Brosur Mei 2020 

Pop-up booth 

Brosur berisi hasil 

dari jasa yang di 

tawarlan  

Membangun 

Awareness, dan 

Value Proposition 
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13 Pameran  Mei 2020 

Pop-up booth 

Ciputra world  Membangun 

Awareness, dan 

Value Proposition 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.4. Biaya Media 

Anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang anda keluarkan untuk 

membuat desain anda dan biaya yang ada keluarkan untuk mengeksekusi desain 

.. 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram  Biaya Promote 1 tahun 1,800.000 1,800.000 

2 Catalogue Biaya Cetak 5 pcs 100,000 100,000 

   3 X-Banner Biaya Cetak 1 pcs 350.000       350.000 

 

4 Brochure Biaya Cetak 500 pcs 500 250.000 

 

5 Booth  Biaya Cetak 

 

6 hari 2,000.000 2,000.000 

6 tote Bag Biaya Cetak 

 

1 pcs 75,000 75,000 

 

7 Website 

 

 

Biaya 

Operasional 
 

1 tahun 2.500.000 

 

2.500.000 

8 Poster  

 

Biaya Cetak  5 pcs 7.000 35.000 
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Total 5,110.000 

Tabel 3.2 Anggaran Media 

3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba prototype memiliki tujuan untuk mengumpulkan data untuk 

memvalidasi produk dan media promosinya agar dapat menetapkan efektivitas 

jasa terhadap target market. Tahap uji coba produk akan diberikan dan 

diperlihatkan kepada extreme user dan expert user. 

market. uji coba produk akan diperlihatkan kepada extreme  dan expert user. 

NO Item Design Deadline 

1 Instagram  5 Maret 2020 

2 Xbanner  5 Maret 2020 

3 Poster  5 Maret 2020 

4 Merchandise  5 Maret 2020 

5 Brosur  5 Maret 2020 

6 Website  5 Maret 2020 

7 Mini katalog  5 Maret 2020 

8 GSM 5 Maret 2020 

9 Stationary  5 Maret 2020 

10 Office tool  5 Maret 2020 

11 Transpotation 5 Maret 2020 

Tabel 3.3 Uji Coba Prototype Desain 

 

3.3.1. Layout Komprehensif  

Graphic standart manual  

Dalam buku standarisasi merek “Guna Graphy” dibuat untuk 

menstandarkan penggunaan elemen desain seperti logo, warna , tipografi 

dan elemen-elemen grafis lainya ketikan di aplikasikan ke dalam media 

promosi,agar tidak kehilangan esensi dari suatu merek perlu dilakukan 

standarisasi. 
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Konsep gaya desain yang akan digunakan sesuai dengan konsep 

awal yaitu flat design dengan menciptakan yang sesuai esensi brand. 

 

Gambar 3.6 contoh GSM 
Sumber data pribadi  

 

Logo  

Konsep logo Guna Graphy yang terdiri antara logogram dan 

logotype, logogram pada logo Guna Graphy dibuat menyerupai shape 

kamera dan bermain pada tebal tipis pada garis dan tidak menyertakan 

sudut yang runcing agar tidak terkesan kaku, sedangkan pada logotype 

menggunakan huruf Trajan karena mampu menunjukan kesan eksklusif. 

 
 

 
Gambar 3.7 contoh logo 

Sumber data pribadi  
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Warna Korporat 
 

Warna dari Guna Graphy adalah Emas, Hitam dan Putih, dari ke 

tiga warna tersebut memiliki makna atau filosofinya tersendiri, warna emas 

memiliki makna prestasi, kesuksesan,kemewahan, kemenangan dan juga 

kemakmuran. Sedangkan warna hitam memiliki arti positif modernitas, 

kecanggihan, kekuatan, elegan, misteri, gaya, dan formalitas (Rosita,2018 

), sedangkan warna putih melambangkan kesucian, positif, ringan, 

sederhana, dan polos ( Wirasari & Evipani, 2018) 

 

 

Gambar 3.8 contoh waarna korporat 
Sumber data pribadi  

 
 
Typeface korporat  
 

Guna Graphy memakai logotype dengan serif trajan karena 

memiliki kesan ke ekslusif dan sedangkan untuk headline Guna Graphy 

menggunakan font myriad pro, menurut (Jayanegara, 2017) huruf Trajan 

Pro sebagai lettermark pada logo menandakan sebuah keunikan dan 

keeksklusifan sedangkan penggunaan huruf Myriad Pro yang merupakan 

jenis huruf Text menandakan sebuah keluwesan dan kemudahan dalam 

membaca 
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Gambar 3.9 contoh Typeface korporat 
Sumber data pribadi  

 

 

Media Promosi  

 

Instagram  

Instagram merupakan salah satu platform business yang sekarang 

telah banyak digunakan banyak orang, sebanyak 80% pengguna 

instagram mengikuti akun-akun bisnis dan juga fiturnya yang mudah dan 

sering diakses oleh masyarakat (Lijie Zhou, 2017 ) konten di dalam media 

promosi Instagram Guna Graphy berisi konten tips and trik, 

memperkenalkan value dan hasil karya dari jasa Guna Graphy itu sendiri.  

 

Gambar 3.10 contoh feed 
Sumber data pribadi 
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Video ads instagram  

Memperkenalkan value jasa dalam bentuk video agar mendapat 

awareness dan menyampaikan value proposition, akan di upload di 

instagram  

 

 
 

 
Gambar 3.11 contoh video ads 

Sumber data pribadi 
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Brosur 

Brosur adalah salah satu media penyimpanan informasi yang 

berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang tentang suatu produk, 

layanan, fasilitas umum, profil perusahaan (Hermawan dan Hariadi, 2015 

),bagian cover depan dibuat menyerupai feed Instagram dan bagian dalam 

disertakan informasi mengenai jasa dari brand dan value dari jasa yang di 

tawarkan dan brosur ini akan berukuran 30 x 15 cm. 

 

 

 

Gambar 3.12 contoh brosure 
Sumber data pribadi  
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X-banner  

Standing X-banner berguna sebagai salah satu alat promosi untuk 

meningkatkan awareness konsumen dan juga bias terlihat dari kejauhan 

dan metode ini di lakukan secara langsung dan masal (Natalie,2019), berisi 

info mengenai jasa dan valueyang ditawarkan dan akan berukuran 80×180 

cm  

 

Gambar 3.13 contoh X-banner 
Sumber data pribadi  
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Booth 

membangun awareness serta mengenalkan brand "Guna 

Graphy"kepada masyarakat luar, disini rencana booth akan di 

desain menarik dan unik serta melibatkan interaksi dengan 

pengunjung, agar masyarakat mendapatkan experience dari brand 

kami dan value proposition yang di dukung dengan media promsi 

lainya 

 

Gambar 3.14 contoh booth 
Sumber data pribadi  
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Merchandise  

Dengan ini "Guna Graphy"menyampaikan value proposition 

yaitu dengan service excellence. Tote Bag dapat digunakan juga untuk 

sehari-hari sehingga bisa membangun awareness masyarakat terhadap 

merek Guna Graphy.. 

 
Gambar 3.15 contoh merchandise 

Sumber data pribadi  
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Website  

Website memungkinkan pengguna untuk mendapatkan 

pengalaman yang cepat dan efisien dalam mendapatkan awareness dan 

menawarka value proposition serta membantuk terjadinya transaksi. 

Website memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pengalaman yang 

cepat dan efisien dalam mencari informasi akan produk, promosi, 

mengenai perusahaan dan lain-lainnya (Wheeler, 2018). 

 
 
 

 
 

Gambar 3.16 contoh website 
Sumber data pribadi  
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Mini catalog  

tujuan dibuatnya adalah untuk memperkenalkan hasil dari 

penggunaan jasa photography di Guna Graphy dan menyampaikan value, 

karena katalog merupakan alat perantara antara perusahaan dengan 

konsumen mereka dalam menjelaskan informasi terkait produk secara 

mendetail ( pertiwi, 2017 ) dan 20x20 cm sebagai ukuran 

 
Gambar 3.17 contoh catalog 

Sumber data pribadi  
 
 
 
 
 
 
‘ 
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Poster  

Poster merupakan media promosi cetak yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi penting dan interaktif yang biasa disebarkan 

melalui offline maupun online,iklan cetak seperti poster merupakan alat 

utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya untuk membeli 

produk ( natalie,2019 ) dan untuk ukuran poster 297 x420 mm 

 

 

 
Gambar 3.18 contoh poster 

Sumber data pribadi  
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Gambar 3.19 contoh Business Card 
Sumber data pribadi  
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Gambar 3.20 contoh Letter Head 

Sumber data pribadi 
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Gambar 3.21 contoh Evelope  
Sumber data pribadi 
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Gambar 3.21 contoh Evelope  
Sumber data pribadi 
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Transport 

 

Gambar 3.23 contoh transpot  
Sumber data pribadi 
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Gambar 3.24 contoh invoice  
Sumber data pribadi 
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Stamp 

 

Gambar 3.25 contoh stamp 
      Sumber data pribadi 
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 Baju Guna Graphy 

 

Gambar 3.26 contoh baju guna graphy  
    Sumber data pribadi 
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3.3.2. Strategi Uji Coba  

Extreme user merupakan pihak yang ahli dan terampil di bidangnya. Extreme 

user dipilih berdasarkan pekerjaan, dan gaya hidupnya. Berikut merupakan expert 

dan extreme user yang dipilih dalam melakukan validasi brand dan media 

promosinya:  

1. Lia Sidik (expert user) – Founder of Lia Sidik Associates  

2. Ari Kurniawan (expert user) – Founder of Buta Warna Design  

3. Merlianny effendi (expert user) – Founder of ME Social media 

management   

4. Nia wulandari (extreme user) – Fashion Designer, Founder  of 

kaakaa_Official   

5. Gianina joy (extreme user) – Fashion Designer, Founder  of 

Outsaider.Official   

6. Regina Garde (extreme user) – Fashion Designer, Founder  of 

Byhelenangelika   

 

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data  

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1 Wawancara  Expert user: 

Lia sidik 

branding 

Review media promosi online 

(instagram, website), dan offline ( x-

banner, brosur, poster), bagaimana 

melakukan pemasaran dengan efektif. 

 

2 Wawancara 

 

Expert user: 

Merlianny 

effendi 

Review desain media promosi online 

dan offline, strategi branding yang 

efektif. 

3 Wawancara 

 

Expert user:    

Ari Kurniawan 

Review tren desain visual, strategi 

branding yang efektif di media sosial. 
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4 Wawancara 

 

Extreme user: 

Nia wulandari 

(designer ) 

Persepsi terhadap prototype media 

promosi, eksposur media yang disukai, 

preferensi media promosi, efektivitas 

media promosi 

5 Wawancara  

 

Extreme user: 

Gianina joy ( 

designer )  

Persepsi terhadap prototype media 

promosi, eksposur media yang disukai, 

preferensi media promosi, efektivitas 

media promosi 

6 Wawancara 

 

 

Extreme user: 

Regina Garde 

(designer ) 

Persepsi terhadap prototype media 

promosi, eksposur media yang disukai, 

preferensi media promosi, efektivitas 

media promosi 

 

 

Tabel 3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

 

  


