
 30 

Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Branding tidak akan terlepas dari sebuah brand, karena itu agar brand 

Interaksi dapat dikenal dengan lebih baik, maka dibuat brand identity yang akan 

menunjukkan karakteristik brand tersebut sehingga dapat bersaing dengan 

kompetitor-kompetitor lainnya, dari data-data yang diperoleh sebelumnya, 

semakin banyaknya usaha baru ataupun yang sudah berjalan membuat peran 

brand identity semakin berpengaruh bagi brand tersebut. Brand Interaksi juga 

memakai konten foto untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas, melalui data 

yang didapatkan sebelumnya, foto adalah cara untuk menyampaikan pesan 

dengan lebih efektif menurut Freeman, M., (2018). Penggunaan media sosial 

sangat penting dalam brand Interaksi, karena media sosial menjadi platform utama 

brand Interaksi melakukan branding dan sebagai medium yang mudah di jangkau. 

Dapat disimpulkan solusi dari penjabaran tersebut adalah Merancang brand 

identity untuk brand Interaksi beserta media promosinya yang sesuai bagi bisnis 

start up yang menggunakan media sosial sehingga dapat lebih dikenal oleh target 

market. 

3.2. Konsep Perancangan 

Brand Verbal 

Interaksi ada untuk mengatasi problem bisnis yang 

membutuhkan jasa manajemen sosial media terutama pada konten foto. 

Interaksi memberikan jasa foto pada sosial media juga sekaligus layout dan 

desain pada konten yang dibutuhkan. Foto dibuat berdasarkan permintaan 

klien lalu dikerjakan menurut gaya desain yang digunakan oleh brand 

Interaksi. 

Brand Attributes 

Interaksi memberikan jasa manajemen dan foto pada sosial 

media sekaligus layout dan desain yang modern dan kontemporer pada 
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konten yang dibutuhkan. Kata kunci dari Interaksi adalah modern, up-to-

date, simpel. 

 Modern karena Interaksi menggunakan media sosial 

sebagai medium dan agar terus mengikuti perkembangan jaman dan tidak 

membosankan juga karena pengguna sosial media merupakan target 

utama dari calon pengguna jasa Interaksi 

 Up-to-date karena Interaksi ingin memberikan kesan 

kekinian dan kontemporer yang sesuai jika dipadukan dengan modern, dan 

agar tidak ketinggalan jaman 

 

 Brand Line 

 Tagline yang di kembangkan berdasarkan brand keyword di 

atas adalah “Memudahkan penggunaan media sosial” 

. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan brand verbal dan brand attributes yang telah dijelaskan, gaya 

desain yang akan digunakan dalam perancangan brand identity dari brand 

Interaksi adalah New Simplicity. 

 New simplicity menurut buku MIN: The New Simplicity 

Design in Graphic Design oleh Stuart Tolley (2016) merupakan visual baru dengan 

gaya desain yang lebih sederhana atau minimalis dan penggunaan elemen-

elemen nya dikurangi agar memberikan kesan yang fungsional dan terlihat 

kontemporer. 
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Gambar 3.2.1.1 Contoh gaya desain new simplicity 

(Sumber: Pinterest) 
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Gambar 3.2.1.2. Contoh gaya desain new simplicity 

(Sumber: Pinterest) 

 

 Color Pallete 

 Untuk warna yang digunakan warna netral yaitu hitam yang 

memperlihatkan sisi modern dari brand interaksi dan putih bermakna 

sederhana. 

   

 

 

#000000 #FFFFFF 

 

 

Gambar 3.2.1.3. Palet warna gaya desain Interaksi 

(Sumber: Penulis) 
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 Layout 

 Menggunakan white space untuk menciptakan suasana 

yang terlihat damai dan titik fokus visual dalam desain dan keseimbangan 

space pada foto. Seimbang dalam membuat desain untuk memastikan 

semuanya dapat ter harmonisasi secara visual walaupun dalam keadaan 

yang tidak asimetris tetapi menggunakan tingkat kontras setiap elemen 

yang digunakan agar tetap seimbang. 

 
Gambar 3.2.1.4. Contoh layout gaya desain new simplicity 

(Sumber: https://minimalissimo.com/min-the-new-simplicity-in-graphic-

design/) 

 Tipografi 
 Tipografi yang terlihat bersih, simpel, dan mudah untuk 

dibaca. Penggunaan typeface sanserif (Arial) karena typeface ini memiliki 

karakter yang mudah untuk dibaca dan memiliki tampilan clean look, terlihat 

lebih mudah untuk memberikan informasi, menggunakan campuran ukuran 

font yang berbeda beda untuk menghindari desain menjadi membosankan. 
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Gambar 3.2.1.5. Contoh typeface Arial 

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:ArialMTsp.svg) 

 

 Gaya Fotografi 
 Gaya fotografi memperhatikan konsep foto, dan color tone 

yang digunakan sehingga akan menciptakan hasil foto yang terlihat modern. 

Penggunaan gaya fotografi dengan menggunakan subjek yang sudah 

minimalis ataupun dengan serangkaian teknik untuk menyederhanakan 

situasi 
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Gambar 3.2.1.6. Contoh gaya fotografi desain new simplicity  

(Sumber: Pinterest) 

Gambar 3.2.1.7. Contoh gaya fotografi desain new simplicity  

(Sumber: Pinterest) 

 

3.2.2 Strategi Media. 

Calon konsumen Interaksi adalah pemilik bisnis start-up dari menengah ke 

bawah hingga menengah ke atas dengan rentang umur pada generasi Y dan Z. 

Calon konsumen bersifat profesional dan memiliki pendidikan juga aktif dalam 

membuat keputusan, cenderung menghabiskan waktu luang di rumah dan terbuka 

dengan perubahan sosial dan lebih menyukai cara kerja simpel dan praktis. 

Menurut teori psikografis VALS, calon konsumen Interaksi termasuk sebagai 

thinkers.  

Media promosi yang akan digunakan untuk mempromosikan brand Interaksi 

pada tahap awareness di lingkungan rumah menggunakan Instagram Advertising, 

Carousel Advertising, dan Leading Page, pada lingkungan kerja ataupun 

universitas menggunakan Instagram Advertising, Carousel Advertising, Leading 

Page, dan juga word of mouth, pada lingkungan di luar rumah dan tempat kerja 

menggunakan Instagram Advertising, Carousel Advertising, Leading Page, dan 

juga word of mouth. Pada tahap research decision di lingkungan rumah 

menggunakan Instagram Feeds dan Story dari akun Instagram @interaksi, pada 
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lingkungan kerja ataupun universitas menggunakan Instagram Feeds dan Story 

dari akun Instagram @interaksi juga word of mouth, pada lingkungan di luar rumah 

dan tempat kerja menggunakan Instagram Feeds dan Story dari akun Instagram 

@interaksi juga word of mouth. Pada tahap purchase dilakukkan secara tatap 

muka langsung ataupun melalui media daring menggunakan whatsapp chat 

ataupun Instagram direct message dengan pengiriman invoice. Pada tahap post 

purchase di lingkungan rumah melalui testimoni langsung maupun dari Instagram 

story dan post, pada lingkungan kerja ataupun universitas menggunakan 

Instagram story dan post sebagai platform testimoni, juga usb, pada lingkungan di 

luar rumah dan tempat kerja menggunakan Instagram story dan post sebagai 

platform testimoni, plakat akrilik akrilik, juga uniform. 

Media promosi dari brand Interaksi menggunakan teori Integrated Marketing 

Communication yaitu, media e-marketing dan media below the line. Berikut alasan 

pemilihan media tersebut. 

 

Media E-Marketing  

1.  Instagram Feeds 

 Karena Instagram merupakan media utama yang akan 

dipakai dalam media promosi brand Interaksi karena target utama dari brand 

Interaksi sendiri adalah para pengguna media sosial. Media sosial 

digunakan untuk mendeteksi dan memahami apa yang terjadi pada dunia 

bisnis, sekaligus mitra bisnis, dan situasi pasar (Patwika, 2015) 

Instagram Feeds digunakan untuk menampilkan langsung pesan dan 

konsistensi brand yang ingin disampaikan dalam bentuk postingan berupa 

portofolio dan promosi lainnya. 

 

2.  Instagram Adsvertising  

 Instagram Adsvertising merupakan salah satu fitur berbayar 

dari media sosial Instagram yang dapat langsung mencapai target pasar 

yang lebih spesifik pada pengguna Instagram melalui Instagram story. 

Instagram story saat ini telah menjadi salah satu fitur paling bermanfaat dari 

media sosial ini karena menjadi panggung utama dari pengguna Instagram. 

(Afandi, 2019). 
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3.  Carousel Adsvertising 

 Carousel Adsvertising untuk mencapai target pasar dalam 

platform lain selain Instagram misalnya pada Facebook dan Linkedin. 

Carousel ads juga menambah cerita didukung foto yang terlihat lebih kreatif 

menjadi daya tarik periklanan, sekaligus menjadi potensi untuk konsumen 

agar lebih banyak melihat pesan yang ingin di sampaikan (Scholl, 2018). 

 

4.  Leading Page 

 Melalui Leading page konsumer dapat langsung terarahkan 

dengan  kontak brand Interaksi agar lebih memudahkan penyampaian 

pesan, juga memberikan kemungkinan terbaik untuk langsung menuju 

konsumen (Lee, 2016). 

 

Media Below the Line 

5.  USB 

 USB disediakan untuk mendukung penyampaian pesan dan 

konsistensi brand sekaligus mempromosikan brand melalui desain yang 

terdapat pada USB. 

 

6.  Seragam 

 Seragam digunakan untuk mendukung penyampaian pesan 

dan konsistensi brand sekaligus menampilkan identitas. Seragam sering 

kali digunakan sebagai promosi gratis karena membantu brand menarik 

perhatian masyarakat. (Uni, 2013). 

 

7.  Merchandise 

 Merchandise digunakan untuk mendukung penyampaian 

pesan dan konsistensi brand. Merchandise memiliki fungsi yang cukup 

berguna dalam membentuk merek, sekaligus digunakan untuk menarik 

perhatian. (Jackson & Angliss, 2017). 

 

8.  Plakat akrilik 

 Plakat akrilik digunakan untuk mendukung penyampaian 

pesan dan konsistensi brand sebagai bentuk dari hasil kolaborasi atau 
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bentuk penghargaan. Pemberian hadiah sebagai bentuk penghargaan 

terkadang membutuhkan interaksi sosial yang akan membangun relasi 

kepada pihak yang bersangkutan. (Jackson & Angliss, 2017). 

 

9.  Invoice 

 Invoice digunakan sebagai bukti transaksi dan juga sebagai 

bukti terjadinya transaksi jual-beli agar dapat menginformasi pembeli 

dengan jelas dan resmi (Sugi, 2019) 

 

3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media  

Berikut adalah tiap media yang akan telah ditentukan. Secara daring, media 

yang digunakan adalah Instagram Adsvertising, Carousel Adsvertising, Leading 

Page, dan Instagram Feeds. Secara luring, media yang digunakan adalah 

seragam, merchandise, usb, plakat akrilik, dan invoice. Waktu penayangan, 

channel phases, dan touchpoints disimpulkan pada tabel dibawah ini. 

 

No. Media Waktu Touchpoints Channel Phases 

1. Instagram 

Adsvertising 

April –

Mei 

2020 

Daring Membangun awareness kepada 

konsumen mengenai suatu jasa 

yang ditawarkan. 

2. Carousel 

Adsvertising 

April-

Mei 

2020 

Daring Membangun awareness kepada 

konsumen mengenai suatu jasa 

yang ditawarkan. 

 

3. Leading Page April-

Mei 

2020 

Daring Membangun awareness kepada 

konsumen mengenai suatu jasa 

yang ditawarkan. 
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4. Seragam  Mei 

2020 

Luring Membangun awareness kepada 

konsumen mengenai suatu jasa 

yang ditawarkan. 

5. Merchandise Mei 

2020 

Luring Membangun awareness kepada 

konsumen mengenai suatu jasa 

yang ditawarkan. 

6. Instagram 

Feeds 

April-

Mei 

2020 

Daring Membantu konsumen evaluasi 

value proposition yang ditawarkan. 

Menyampaikan value proposition 

(dalam wujud pengalaman) kepada 

konsumen. 

7. Invoice April 

2020 

Luring Memfasilitasi terjadinya transaksi 

jual-beli. 

8. USB  Mei 

2020 

Luring Menyediakan sarana pendukung 

pasca transaksi jual-beli. 

8 Plakat akrilik Mei 

2020 

Luring Menyediakan sarana pendukung 

pasca transaksi jual-beli. 

Tabel 3.2.3.1. Target Audience dan Touchpoint Media 
(Sumber: Penulis) 

3.2.4. Biaya Media 

Berikut adalah anggaran belanja keseluruhan media promosi untuk brand 

identity Interaksi. Keseluruhan perhitungan anggaran belanja meliputi biaya 

pengerjaan desain dan pengeksekusian desain. Keseluruhan anggaran belanja 

desain dirangkum pada tabel dibawah ini. 
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No. Media Kategori Jumlah Harga Total 

1. Instagram 

Adsvertising 

Biaya 

Tayang 

3 hari Rp 100.000,00 Rp 300.000,00 

2. Carousel 

Adsvertising 

Biaya 

Tayang 

3 hari Rp 100.000,00 Rp 300.000,00 

3. Leading 

Page 

Biaya 

Tayang 

1 desain Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 

4. Seragam Biaya 

produksi 

2 Buah Rp 100.000,00 Rp 200.000,00 

5. Merchandise Biaya 

produksi 

30 Buah Rp 2.000,00 Rp 60.000,00 

6. Instagram 

Feeds 

Biaya 

produksi 

1 set Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 

 

7. Invoice Biaya 

produksi 

1 desain Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 

8. USB Biaya 

produksi 

10 Buah Rp 30.000,00 Rp 300.000,00 

9. Plakat 

aklirik 

Biaya 

produksi 

10 Buah Rp 60.000,00 Rp 600.000,00 

TOTAL Rp 2.860.000,00 

Tabel 3.2.4.1. Biaya Media 
(Sumber: Penulis) 

3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba prototype desain bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau 

daya tarik dari desain yang telah dihasilkan. Berikut merupakan tabel daftar item 

desain. 
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No. Media desain Item desain 

1. 
Instagram  Instagram Adsvertising 

Desain template Instagram Feeds 

2. Facebook Carousel Adsvertising 

3. Leading Page Desain Leading Page 

4. Seragam Desain seragam 

5. 
Merchandise Pin 

Stiker 

6. Invoice Desain template  

7. USB Desain custom flashdisk 

8. Plakat aklirik Desain custom plakat 

Tabel 3.3.1. Daftar item desain 
(Sumber: Penulis) 

  

 

3.3.1. Layout Komprehensif  

Media E-Marketing 

1. Instagram Feeds 

 Instagram feeds digunakan sebagai media promosi utama 

untuk menampilkan portofolio dan promosi dalam bentuk postingan 

untuk memperlihatkan identitas dari brand Interaksi. 

Instagram Feeds digunakan untuk menampilkan langsung pesan 

dan konsistensi brand yang ingin disampaikan dalam bentuk 

postingan berupa portofolio dan promosi lainnya 
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Gambar 3.3.1.1. Instagram Feeds 1 

(Sumber: Penulis) 

Gambar 3.3.1.2. Instagram Feeds 2 

(Sumber: Penulis) 

 

2. Instagram Adsvertising 

 Instagram adsvertising berisi konten dari brand dalam 

bentuk story untuk mempromosikan brand Interaksi. 
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Gambar 3.3.1.3. Instagram Adsvertising 1 

(Sumber: Penulis) 

Gambar 3.3.1.4. Instagram Adsvertising 2 

(Sumber: Penulis) 

 

3.  Carousel Adsvertising  
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 Carousel Adsvertising berisi konten dari brand dalam bentuk 

multiply images yang langsung di tampilkan dengan 1 postingan. 

 
Gambar 3.3.1.5. Carousel Adsvertising 

(Sumber: Penulis) 

 

4. Leading Page   

 Leading Page menggunakan desain pop up yang akan 

muncul dan menampilkan informasi. 
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Gambar 3.3.1.6. Leading Page 

(Sumber: Penulis) 

 
 Media Below the Line 

5. Merchandise  

 Merchandise brand Interaksi menggunakan pin dan stiker 

berisi logo Interaksi dan tagline. 
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Gambar 3.3.1.7. Pin 

(Sumber: Penulis) 

Gambar 3.3.1.8. Stiker 

(Sumber: Penulis) 

 

6. USB  

 USB brand Interaksi menggunakan flashdisk berbentuk 

kartu agar tidak terlalu kecil untuk cepat hilang dan cukup mudah di 

simpan pada card holder ataupun dompet. Desain berisi logo 

Interaksi dan Informasi kontak. 
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Gambar 3.3.1.9. USB 

(Sumber: Penulis) 

 

7. Seragam 

 Seragam digunakan untuk menampilkan identitas pekerja 

brand Interaksi dengan gambar logo Interaksi pada sablon baju. 

 
Gambar 3.3.1.10. Seragam 

(Sumber: Penulis) 

 

8.  Plakat Akrilik 

 Plakat akrilik menggunakan logo Interaksi dan kata-kata 

apresiasi dengan pihak yang melakukan kolaborasi dengan brand 

Interaksi. 
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Gambar 3.3.1.11. Plakat Akrilik 

(Sumber: Penulis) 

 

9. Invoice 

 Invoice menggunakan satu template yang bisa di berikan 

dalam bentuk cetakan ataupun soft file yang dapat dikirimkan 

pada pembayaran secara digital melalui whatsapp chat ataupun 

Instagram direct messages. 
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Gambar 3.3.1.12. Invoice 

(Sumber: Penulis) 

 

3.3.2. Strategi Uji Coba  

Strategi uji coba yang akan digunakan adalah wawancara terhadap 

extreme user dan extreme user, serta melakukan kuesioner daring. Wawancara 

expert user dilakukan kepada narasumber yang ahli di bidang desain komunikasi 

visual dan manajemen media sosial, wawancara extreme user dilakukan kepada 

narasumber yang menggunakan manajemen media sosial dan bisnis yang 

menggunakan foto sebagai media promosi utama dalam konten media sosial 

mereka, kuesioner daring diberikan kepada 50 responden secara acak di dalam 

maupun di luar lingkungan kampus melalui google form. 

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data  

 

No. Teknik 
Pengumpulan Data 

Sumber Data Instrumen 
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1. Wawancara Expert user Review strategi 

promosi bisnis, 

Review desain, 

Saran terhadap 

media promosi 

yang digunakan 

serta strategi 

perkembangan 

2. Wawancara Extreme user Persepsi dan 

preferensi media 

promosi dan 

desainnya 

Saran terhadap 

media promosi dan 

desain yang 

digunakan 

3. FDG 5 Peserta diskusi Persepsi dan 

preferensi media 

promosi dan 

desainnya 

Saran terhadap 

media promosi dan 

desain yang 

digunakan  

Tabel 3.3.3.1. Instrumen pengumpulan data 
(Sumber: Penulis) 

  


