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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Karena Specialice Coffee adalah bisnis yang baru, maka memulai 

perancangan Brand Identity adalah langkah awal yang penting karena brand 

identity membantu supaya produk lebih mudah untuk dikenali masyarakat dan 

menjadi salah satu pendukung suatu brand agar menjalin relasi yang baik dengan 

pelanggannya (Alina Wheeler, 2013). Brand identity sendiri merupakan elemen 

dari sebuah brand yang berperan menyampaikan pesan identitas atau karakter. 

Selain itu mengumumkan tentang komitmen dan nilai-nilai produk pada 

perusahaan, dengan tujuan apat dipahami oleh konsumen melalui aspek warna, 

simbol maupun tipologi. Maka dari itu, brand identity sering dikaitkan dengan 

desain logo yang menarik. Membentuk brand Identity, membutuhkan riset yang 

sesuai target konsumen dari Specialice Coffee supaya dapat menciptakan 

keterikatan di benak konsumen, sehingga mengetahui karakteristik dari 

konsumen, apa yang menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli produk. 

Maka dari itu sesuai dengan karakter konsumen Specialice Coffee dan target 

market yang ingin dituju, Specialice Coffee ingin menciptakan konsep desain yang 

simpel dan healthy. Yang sesuai dengan tagline Specialice Coffee, “Authentic 

Healthy Coffee” kopi cold white yang memiliki antioksidan lebih tinggi, rendah 

asam, dan menonjolkan flavor lain seperti rasa fruity dan floral sehingga dapat 

dinikmati oleh semua kalangan termasuk yang memiliki lambung sensitif. Rencana 

membentuk brand identity selanjutnya adalah membuat hashtag yang mudah 

diingat masyarakat dan khas dengan Specialice Coffee, yaitu #HealthyCoffee 

Promosi dan pemasaran yang luas diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan bisnis Specialice Coffee. Penjualan dan pemasaran dengan Media 

online/ digital melalui Instagram digunakan oleh Specialice Coffee sebagai langkah 

awal untuk promosi karena media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk 

berbagi informasi teks, gambar, audio dan video dengan satu sama lain dan 

dengan perusahaan dan sebaliknya. Untuk mempermudah promosi penjualan 

perusahaan kini lebih memilih cara yang praktis, salah satunya dengan 

menggunakan sosial media (Ulfa, 2018). Dengan memanfaatkan Instagram ads 

Sehingga dapat menjangkau luas target konsumen. Langkah promosi kedua yaitu 
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dengan membuat merchandise untuk brand Specialice Coffee. Merchandise dapat 

berupa pengharum mobil dan mug. Menurut Wahyu, (2017) merchandise adalah 

cara promosi yang cukup efektif dan memiliki efek jangka panjang selama seorang 

itu memakai merchandise dari produk kita. Lalu promosi ketiga dengan rutin 

memposting konten dengan mencantumkan logo Specialice Coffee, dan membuat 

event-event di social media agar dapat meningkatkan kominikasi dengan calon 

konsumen seperti giveaway dan kuis berhadiah.  

Setelah melakukan penggalian data, dan dengan mempelari berbagai teori 

yang berhubungan maka ditentukan solusi rumusan masalah sebagai berikut : 

Merancang Brand Identity untuk Specialice Coffee beserta media promosinya, 

untuk meningkatkan brand awareness kepada konsumen. 

3.2. Konsep Perancangan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Specialice Coffee, maka solusi 

komunikasi visual yang dibutuhkan yaitu merancang sebuah brand identity dan 

media promosi yang sesuai bagi Specialice Coffee untuk menciptakan awareness 

mengenai kopi yang aman untuk lambung dan mengenalkan produk Specialice 

Coffee sebagai produk cold brew single origin sebagai pilihan yang tepat untuk 

masyarakat pecinta kopi. 

1) Brand Verbal 

Value yang ingin saya berikan kepada konsumen adalah kopi cold brew 

yang lebih sehat karena memiliki kadar asam yang rendah dibandingkan 

espresso, dan kopi cold brew memiliki rasa yang smooth dan tidak hanya 

menonjolkan pahit dari kopi saja, sehingga aman dikonsumsi untuk 

masyarakat yang memiliki lambung sensitif. Kopi cold brew dapat menjaga 

rasa fresh nya yaitu bisa disimpan kurang lebih 2 minggu dibandingkan dengan 

metode brewing lain yang 1-2 hari saja rasa fresh dar kopi tersebut sudah 

hilang.Menggunakan menu dengan biji-biji kopi single origin, sehingga setiap 

menu memiliki rasa khas dan keunikan tersendiri. Rasa cold brew sering 

dijelaskan dengan rasa yang lebih memiliki profil aftertaste seperti buah, 

contohnya menu cold brew kami yang Cold White Bali Kintamani memiliki 

aftertaste rasa jeruk.  
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2) Brand attributes  

Value sebagai kata kunci untuk mewakilkan brand Specialice Coffee, 

antara lain healthy coffee, single origin, good quality 

Healthy Coffee : kopi cold brew memiliki lebih banyak manfaat yang baik untuk 

tubuh, sehingga aman jika dikonsumsi oleh konsumen yang memiliki lambung 

sensitif. 

Single origin: Specialice coffee menggunakan satu biji kopi saja untuk masing-

masing menu. 

Good quality: Specialice Coffee selalu memberikan olahan biji kopi yang 

berkualitas, yaitu biji kopi Arabica. 

3) Brand line 

Tagline yang menjadi kalimat untuk mewakilkan brand Specialice Coffee 

yaitu “authentic healthy coffee” 

3.3 Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang digunakan brand Specialice Coffee dari segi layout, 

gaya fotografi, palet warna dan tipografi hingga keseluruhan aplikasi desain akan 

dirancang dalam penelitian ini.  

Gaya Desain yang digunakan Brand Specialice Coffee adalah new simplicity 

yang bisa dilihat dari gambar 3.1. New Simplicity merupakan gaya desain fase 

baru yang meminimaliskan, menyedeharnakan atau mengurangi beberapa 

penggunaan elemen pada sebuah desain dengan pertimbangan sangat baik agar 

terlihat seimbang, sehingga memberikan kesan dan fungsional (Stuart Tolley, 

2016). Penggunaan teknik new simplicity nantinya akan menjadi acuan utama 

layout dan komposisi seimbang dalam mendesain media promosi maupun 

Packaging. Gaya desain ini umumnya menggunakan warna pastel dan sedikit 

ornament sehingga memiliki banyak white space, tetapi menarik. Steven Heller 

adalah salah satu desain grafis yang menggunakan style desain ini dalam 

karyanya (Scribd, 2016). Visual yang sederhana tetapi dapat mempertahankan 

karakter dan value yang ingin disampaikan serta pesan yang disampaikan jelas 

adalah ciri dari gaya desain Simplicity (Heller:266). Desain yang dibuat bertujuan 

untuk mampu mencerminkan brand attribute yaitu healthy coffee, single origin, 

good quality. 
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Gambar 3.1 Contoh Moodboard 

Sumber : Pinterest 
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3.3.1 Logo 

Logo merupakan tampilan visual yang penting bagi perusahaan. Menurut 

Wijaya, (2016) logo adalah objek yang mudah melekat di benak konsumen 

dan memiliki berbagai macam presepsi yang berbeda. Specialice Coffee 

menggunakan jenis logo combination mark yaitu kombinasi antara kata-kata 

dan gambar.  

 

Gambar 3.2 Contoh Moodboard Logo 

Sumber : Pinterest 

 

3.3.2 Typografi  

Tipografi adalah cara menata huruf yang menjadi komponen penting 

dalam sebuah karya desain supaya tercipta kesesuaian antara konsep dan 

komposisi dalam karya desain tersebut. Komponen penting yang sangat 

penting dapat dibagi menjadi 2 yaitu readability dan legibility. (Danton, 2015) 

1. Readibility: cara menggunakan huruf dengan memperhatikan kesesuaian 

suatu huruf dengan huruf lainnya dengan melibatkan kerning yaitu jarak 

antar huruf agar dapat mendapat hasil yang lebih enak untuk dibaca atau 

dilihat.  

2. Legibility: tingkat kemudahan mata kita untuk menvisualisasikan suatu 

huruf, misalnya bisa suatu huruf dengan bentuk yang sangat abstrak 

sehingga tidak bisa dikenali sebagai huruf. Komponen tipografi inilah 

yang akan memunculkan suatu kesan pada konsumen dan 

menghasilkan image brand yang cocok untuk konsumen. 

Sepcialice Coffee menggunakan typography berjenis sans serif seperti pada 

gambar 3.3 karena memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. 
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Gambar 3.3 Font A Pompadour 

Sumber : dokumen pribadi 

 

 

3.3.3 Arahan fotografi 

Arahan foto yang digunakan Specialice Coffee mencerminkan kesan 

bersih, fresh. Pencahayaan dengan natural lighting sehingga menciptakan 

tone terang. Untuk foto produk menggunakan latar yang sesuai dengan 

color palate dari Specialice Coffee yang bernuansa nature dan clean. 

Untuk foto human interaction, umur model yang ada sesuai dengan target 

market dari Specialice Coffee yaitu 22-35 tahun. Ekspresi yang bahagia 

dan interaksi dengan produk lebih ditonjolkan. 

 

 

Gambar 3.4 Contoh Moodboard Arahan Fotografi 

Sumber : Pinterest 
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3.3.4 Palet warna 

Warna merupakan unsur penting dalam suatu desain sehingga dapat 

menciptakan kepekaan dalam melihat,dan mampu untuk menarik 

perhatian dan minat seseorang. Tiap warna yang kita pilih dapat 

menentukan karakter dari produk kita karena arti dalam tiap warna 

berbeda. (Anggreini, 2014). Warna yang digunakan Specialice Coffee 

adalah nature sehingga memberi kesan bersih dan higienis sesuai dengan 

gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Contoh Moodboard Palet Warna 
Sumber : Pinterest 

3.3.5 Layout  

Ciri visual untuk layout adalah menggunakan gaya desain new simplicity 

dan dipadukan dengan fotografi sehingga menciptakan kesan clean dan 

simple dan komposisi yang proporsional dan konsisten dari semua elemen 

desain serta mengoptimalkan penggunaan white space tetapi tetap stand out 

pada produk. 
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Gambar 3.6 Contoh Moodboard Layout 
Sumber : Pinterest 

 

3.2.2 Strategi Media. 

Segmentasi pengukuran yang digunakan adalah analisa VALS (values and 

lifestyle). Analisa VALS ini adalah pendekatan yang umum digunakan untuk 

penelitian tentang gaya hidup dalm menentukan segmentasi pasar dari Specialice 

Coffee, dimana dengan analisa VALS dapat memposisikan produk di mata 

konsumen (value proposition), menentukan identitas brand (brand personality), 

mengembangkan ide yang kreatif (creative development), merencanakan 

penggunaan media yang sesuai (channel planning), dan menentukan penempatan 

media (media placement). 

Menurut Jeannie (2018), VALS membagi setiap individu konsumen ke dalam 8 

kategori gaya hidup, berdasarkan target pasar tersebut dapat disimpulkan bahwa 

target pasar dari Specialice Coffee masuk dalam kategori thinkers. Mereka 

memiliki keseharian chatting, telepon, browsing internet, menggunakan media 

sosial dan berprofesi sebagai pekerja kantoran, aktif mencari informasi dalam 

proses pembuat keputusan. Mereka menyukai produk yang tahan lama, memiliki 

fungsi dan nilai. Mereka jenis konsumen yang praktis. Selalu mendapatkan dan 

mengikuti informasi dengan baik untuk memperluas pengetahuannya, serta 

cenderung menghabiskan waktu luang di rumah, dan selalu terbuka akan ide baru 

dan perubahan sosial.  

Dari rangkaian identitas tersebut, maka acuan yang dapat digunakan oleh 

Specialcie Coffee agar dapat menyampaikan komunikasi dan menyampaikan 
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value proposition secara tepat kepada target pasar maka dibutuhkan media 

promosi untuk menarik perhatian, meningkatkan awareness, dan meningkatkan 

penjualan produk. Beberapa media promosi yang dibutuhkan oleh Specialice 

Coffee adalah:  

1. Instagram 

Instagram berasal dari kata Instan dan Telegram dan disingkat menjadi 

Instagram. Kelebihan Instagram sebagai media promosi adalah 

jangkauannya menjadi lebih luas. Instagram merupakan salah satu media 

yang paling sering digunakan oleh target market berusia mulai dari 20 – 35 

tahun (Ulfa, 2018), sehingga Instagram merupakan media promosi yang 

sesuai untuk Specialice Coffee.  

 

Media ini memuat berbagai produk Specialice Coffee dan informasi 

mengenai event yang akan diadakan. Berikut adalah fitur instagram yang 

akan digunakan: 

 Instagram Feed 

Instagram feed adalah fitur Instagram untuk berbagi posting foto 

dan video yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik 

perhatian pengguna Instagram diseluruh dunia. Serta pengguna 

dapat menulis caption semenarik mungkin dan menambahkan 

hashtag untuk mempermudah dalam penyortiran pencarian 

kepada penjual maupun pembeli. Selain membuat desain feed 

yang menarik, Specialice Coffee juga membuat hashtag 

#specialicecoffee #healthycoffee #coldbrewsurabaya 

Maka dari itu, chanel phase yang digunakan dalam tahap 

komunikasi dengan customer adalah media untuk membangun 

brand awareness konsumen terhadap brand Specialice Coffee 

dengan mempublish produk yang telah dibuat, menyampaikan 

value proposition melalui postingan yang dibuat sehingga 

mempermudah konsumen dalam memahami informasi mengenai 

produk yang ditawarkan, dan memfasilitasi terjadinya jual beli 

melalui Instagram. Pemesanan produk bisa langsung 

menghubungi melalui direct message instagram. 
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Posting feed dilakukan tiap 2 hari sekali pada pukul 13.00 saat 

waktu makan siang. 

 Instagram Ads 

Instagram ads adalah media promosi berupa sponsored yang 

muncul di sela-sela stories yang dilihat dan terhubung dengan 

facebook. Kelebihan instagram ads adalah iklan yang 

dimunculkan dalam akun pengguna sesuai dengan pencarian 

terakhir oleh pengguna instagram sehingga iklan dapat langsung 

ditujukan ke target market yang dituju. Specialice Coffee akan 

menggunakan ads mulai bulan April sampai sebelum acara 

pameran berlangsung tiap hari Kamis. 

Maka dari itu chanel phase yang digunakan sebagai tahapan 

komunikasi melalui instagram ads adalah meningkatkan brand 

awareness konsumen terhadap Specialice Coffee melalui ads 

yang di post.  

 

2. Giveaway 

Giveaway merupakan salah satu strategi promosi di social media dengan 

memberikan hadiah kepada pengguna media sosial yang berpartisipasi 

(Fajariana, 2018). Giveaway biasanya dilakukan pada platform Instagram  

dengan memberikan beberapa rules sebagai syarat untuk berpartisipasi. 

Dengan mengadakan giveaway untuk promosi dapat meningkatkan brand 

awareness kepada masyarakat dan engangement Instagram. 

Perancangan Giveaway Specialice Coffee dilakukan pada tanggal 20 

Maret hingga 1 April 2020 dengan tag teman di kolom komen sebanyak-

banyaknya, dan mengikuti akun instagram @specialice_coffee, 5 peserta 

yang beruntung akan diberikan masing-masing 1 botol cold brew 

Specialice Coffee 

  

3. Merchandise 

Menurut Putra (2017), merchandise merupakan teknik promosi dengan 

jangka lama selama orang tersebut menggunakan merchandise tersebut. 

Merchandise yang diberikan oleh Specialice Coffee berupa pengharum 

mobil dan mug. Pengharum mobil akan dibagikan pada hari besar, 
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penyelengaraan pameran terhadap customer yang mengikuti atau me-follow 

akun Instagram brand Specialice Coffee. Dengan memberikan pengahrum 

mobil atau mug terhadap customer diharapkan meningkatkan brand 

awareness dan dapat menciptakan word of mouth dari satu orang ke 

masyarakat luas. 

 

4. Poster Discount 

Diskon merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada 

konsumen, agar menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin membeli 

oleh customer (Sudraja, 2017) membangun brand awareness pada produk 

Specialice Coffee. 

Penerapan diskon oleh brand Specialice Coffee, yaitu pemberian 

potongan harga sebesar 30% jika customer membeli 2 produk  atau lebih, 

dan customer berhak mengikuti Lucky Draw. 

 

5. Gift Voucher 

Gift Voucher yang diberikan adalah pada saat aftersales dengan 

memberikan thankyou card yang berisi barcode untuk customer mengisi 

feedback yang telah disiapkan oleh Specialcie Coffee. Setelah semua 

lengkap maka customer akan mendapat gift voucher senilai 25.000 rupiah 

untuk pembelian selanjutnya. 

 

6. Katalog (Menu Pricelist) 

Katalog adalah media perantara antara penjual dan customer dalam 

menyampaikan informasi yang terkait mengenai produk yang ditawarkan 

secara detail beserta harganya (Cahyadi, 2014). Katalog merupakan media 

cukup penting, karena membantu konsumen mengevaluasi value 

proposition dari produk yang ditawarkan. 

Katalog Specialice Coffee dapat ditemui di sosial media Instagram dalam 

highlight khusus dan saat mengadakan pameran. 

 

7. Brosur 

Brosur digunakan untuk mengenalkan sebuah brand dan informasi 

tentang value proposition yang ditawarkan dalam bentuk gambar, 
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spesifikasi, dan contact person dari brand tersebut yang diberikan kepada 

customer dalam bentuk selembar kertas (Annawawi, 2014). 

Brosur yang diberikan oleh Specialice Coffee dapat ditemui dalam 

pameran dan menjadi satu dengan menu katalog, sehingga lebih efisien 

untuk customer mendapatkan beberapa informasi dalam satu media. 

 

8. Lucky Draw 

Lucky Draw adalah aftersales game yang diadakan untuk menarik 

perhatian customer dengan menyediakan undian berisi hadiah-hadiah 

tertentu dari Specialice Coffee.  

Customer Specialcie Coffee dapat mengikuti lucky draw dengan mengikuti 

syarat yang ditentukan, yaitu dengan melakukan pembelian minimal 2 

produk. Macam-macam hadiah yang akan diberikan adalah gift voucher 

25.000 rupiah, mug Specialice Coffee, pengharum mobil, 1 botol kopi 

gratis, dan snack. 

 

9. Poster Digital 

Poster digital adalah media promosi online yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi penting dan interaktif yang dapat langsung 

disebarkan tanpa mengeluarkan cost yang besar, sehingga poster digital 

dinilai lebih efektif karena dapat menjangkau masyarakat lebih luas. 

Poster yang dibuat Specialice Coffee akan dimuat di Instagram berisi 

tentang informasi event seperti tanggal dan lokasi penyelenggaraan. 

Poster digital ini nantinya akan di bagikan di berbagai media digital seperti 

pada story Instagram, LINE, dan WhatsApp.  

Maka dari itu chanel phase yang digunakan dalam tahapan komunikasi 

dengan konsumen melalui poster adalah untuk meningkatkan brand 

awareness kepada konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan 

membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang ditawarkan 

dalam produk atau promo yang dilaksanakan. 
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3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media  

Untuk menentukan tahapan pemilihan program media, berikut adalah 

touchpoint yang biasanya digunakan untuk mempertemukan produk dengan 

konsumen yang dapat dilihat pada tabel 3.1: 

 Awareness 

Konsumen mengetahui produk melalui beberapa media 

tergantung waktu dan lokasi konsumen. Saat berada dirumah, 

konsumen dapat mengetahui produk melalui sosial media, 

messager seperti Line atau whatsapp, dan e-commerce. Saat 

berada diluar rumah, mereka cenderung mendapat informasi 

melalui poster, brosur, merchandise yang digunakan orang lain 

dan juga melalui words of mouth rekan kerja atau teman. 

 Research (Consideration) Decision) 

Konsumen melakukan riset sebelum membeli produk melalui 

beberapa media tergantung waktu dan lokasi konsumen. Saat 

dirumah, konsumen dapat melakukan riset melalui browsing 

internet, melakukan review social media instagram, dan 

menanyakan langsung melalui messager seperti line dan 

whatsapp. Saat berada diluar rumah, mereka cenderung mencari 

informasi melalui rekan kerja atau teman yang mengetahui 

produk, sosial media, dan menanyakan langsung melalui 

messager line dan whatsapp. 

 Purchase 

Konsumen melakukan pembelian sesuai dengan lokasi dan waktu 

konsumen. Ketika berada dirumah, konsumen dapat membeli 

melalui sosial media instagram dan messager seperti line dan 

whatsapp. Ketika berada diluar rumah, dapat melakukan 

pembelian melalui sosial media instagram dan messager seperti 

line dan whatsapp, atau melakukan pembelian saat mengadakan 

pameran. 
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 Post Purchase 

Konsumen dapat melakukan review, kritik, dan saran melalui 

beberapa media yang disesuaikan dengan waktu dan lokasi 

konsumen. Ketika berada di rumah atau di luar rumah, mereka 

lebih sering menggunakan media sosial dan ads untuk melihat 

update, promosi yang sedang berlangsung. 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

 

1 

Instagram 

Feed 

Mulai 7 Maret – 20 

Mei 2020 

Online (Instagram) 

@specialice_coffee 

Membangun 

brand 

awareness, 

menyampaikan 

value 

Proposition, 

purchase 

2 Instagram 

ads 

April – Mei 2020 

Tiap hari Kamis 

Online (Instagram) 

@specialice_coffee 

Membangun 

brand 

awareness, 

menyampaikan 

value 

Proposition, 

purchase 

3 Brosur Minggu ke 3 dalam 

bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Membangun 

awareness, 

membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition, 

menyampaikan 
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value 

proposition. 

4 

 

Katalog 

(Menu 

Pricelist) 

Minggu ke 3 dalam 

bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

 

Online (Instagram) 

@specialice_coffee 

Membangun 

awareness, 

membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

value 

proposition, 

menyampaikan 

value 

proposition. 

5 Poster 

Digital 

H-7 sebelum 

pameran 

Online (instagram) 

Line, Whatsapp 

Membangun 

awareness 

6 Merchandise Minggu ke 3 dalam 

bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Membangun 

awareness, 

aftersales 

7 Poster 

Discount 

Minggu ke 3 dalam 

bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Membangun 

awareness 

8 Gift Voucher Minggu ke 3 dalam 

bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Membangun 

awareness, 

aftersales 

9 Lucky Draw Minggu ke 3 dalam 

bulan Mei 

Saat mengikuti 

pameran / bazaar 

Membangun 

awareness, 

aftersales 

 
Tabel 3.1 Pemilihan Media 

Sumber: Pribadi 
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3.2.4. Biaya Media 

Anggaran belanda desain akan meliputi perhitungan atas biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan eksekusi desain Specialice Coffee, antara lain: 

  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Kartu Nama  

Kop Surat 

Amplop 

Stempel 

Invoice 

Apron  

Signage 

Packaging 

Name Tag 

Plastic Bag 

Design Stationary 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

1 

10 

10 

1 

50 

1 

1 

50 

1 

50 

1 

IDR 50.000 

IDR 1.000 

IDR 2.500 

IDR 100.000 

IDR 500 

IDR 100.000 

IDR 300.000 

IDR 4.000 

IDR 10.000 

IDR 1.500 

IDR 2.500.000 

IDR 50.000 

IDR 10.000 

IDR 25.000 

IDR 100.000 

IDR 25.000 

IDR 100.000 

IDR 300.000 

IDR 20.000 

IDR 10.000 

IDR 75.000 

IDR 2.500.000 

2 Katalog 

Brosur 

Merchandise (parfum) 

Merchandise (mug) 

Poster 

IG ads 

Gift voucher 

Thankyou card 

Lucky draw 

Design Media 
Promosi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Tayang 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

Biaya Produksi 

50 

 

100 

10 

1 

7 

10 

50 

1 

1 

IDR 3.000 

IDR 0 

IDR 5.000 

IDR 20.000 

IDR 4.000 

IDR 50.000 

IDR 1.000 

IDR 2.500 

IDR 1.000 

IDR 2.500.000 

IDR 150.000 

IDR 0 

IDR 500.000 

IDR 200.000 

IDR 4.000 

IDR 350.000 

IDR 10.000 

IDR 125.000 

IDR 1.000 

IDR 2.500.000 

Total 6.970.000 

 
Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

Sumber: Pribadi 

3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba produk dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data-data yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisa tingkat efektivitas, efisiensi, 

dan daya tarik dari produk yang dihasilkan. 
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3.3.1. Layout Komprehensif  

 
1. Kartu Nama 

Ukuran: 9 cm x 5 cm 

Material: Art Paper 260 

 

Gambar 3.7 Tight Tissue Kartu Nama 
Sumber: Pribadi 

 

 

2. Kop Surat 

Ukuran: A4 (21 cm x 29,7 cm) 

Material: HVS 

 

Gambar 3.8 Tight Tissue Kop Surat 
Sumber: Pribadi 
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3. Amplop 

Ukuran: A4 (21 cm x 29,7 cm) 

Material: BC Paper 

 

 

Gambar 3.9 Tight Tissue Amplop 
Sumber: Pribadi 

 

4. Stempel 

Ukuran: 6,5 cm x 1,2 cm 

Warna: Hitam 

 

Gambar 3.10 Tight Tissue Stempel 
Sumber: Pribadi 



 

37 

 

 

5. Invoice 

Ukuran: 11 cm x 12 cm 

Material: HVS 

        

Gambar 3.11 Tight Tissue Invoice 
Sumber: Pribadi 

 

 

6. Apron 

Warna: Cokelat 

Material: Polyester 

 

Gambar 3.12 Tight Tissue Apron 
Sumber: Pribadi 
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7. Packaging 

Ukuran: 250 ml 

Material: kaca 

 

Gambar 3.13 Tight Tissue Packaging 
Sumber: Pribadi 

 
 
 
 

8. Name Tag 

Ukuran: 5 cm x 8 cm 

Material: PVC 

 

Gambar 3.14 Tight Tissue Name Tag 
Sumber: Pribadi 
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9. Plastic Bag 

Ukuran: 25 cm x 35 cm 

Material: Plastik 

 

Gambar 3.15 Tight Tissue Plastic Bag 
Sumber: Pribadi 

 

 

10. Instagram Feed 

 

Gambar 3.16 Tight Tissue Instagram Feed 
Sumber: Pribadi 
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11. Instagram Ads 

 
Gambar 3.17 Tight Tissue Instagram Ads 

Sumber: Pribadi 
 
12. Poster Diskon 

 
Gambar 3.18 Tight Tissue Poster Diskon 

Sumber: Pribadi 
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13. Poster Digital 

 
Gambar 3.19 Tight Tissue Poster Digital 

Sumber: Pribadi 
 

14. Brosur Katalog 

Ukuran: A4 (29,7 cm x 21 cm) 

Material: Art paper 150 
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Gambar 3.20 Tight Tissue Brosur Katalog 
Sumber: Pribadi 

 

 

15. Gift Voucher 

Ukuran: 15 cm x 7 cm 

Material: Art Paper 260gr 

 

Gambar 3.21 Tight Tissue Gift Voucher 
Sumber: Pribadi 

 

16. Thankyou Card 

Ukuran: 10 cm x 8 cm 

Material: BC Paper 

       

Gambar 3.22 Tight Tissue Thankyou Card 
Sumber: Pribadi 
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3.3.2. Strategi Uji Coba  

Pada Dalam perancangan brand identity Specialice Coffee, maka akan 

dilakukan penelitian dengan uji subjek coba. Data Primer yang didapat adalah hasil 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan 

dengan cara wawancara langsung dengan expert user (ahli) dan extreme user 

(pengguna jasa dengan cara FGD) 

 

Berikut adalah rincian batasan dari subjek uji coba: 

1. Expert User (Kualitatif) 

Fotografer, Kevin Casius yang bekerja sebagai fotografer dan 

merupakan owner dari café Mitos Kopi di Bali. Wawancara akan 

membahas mengenai efektivitas strategi brand identity, refrensi arahan 

fotografi kopi, refrensi media promosi, serta kritik dan saran pada desain 

yang ada. 

Pakar Branding, Lia Sidik yang bekerja di bidang graphic designer dan 

merupakan owner dari Lia Sidik Branding & Design yang berlokasi di 

Surabaya. Wawancara akan membahas mengenai efektivitas strategi 

brand identity, refrensi media promosi, serta kritik dan saran terhadap 

desain yang ada. 

Social Media Designer, Angelina Pamela merupakan mantan senior 

designer di agency sosial media Sosiakita dan kini bekerja di Porta 

Branding Agency Surabaya. Wawancarta akan membahas mengenai 

review brand Specialice Coffee, refrensi media promosi, serta kritik dan 

saran terhadap desain yang ada. 

 

2. Extreme User (Kualitatif) 

Jonathan Harijanto, pengusaha muda berumur 25 tahun. Memiliki hobi 

kopi dan suka nongkrong di tiap coffee shop baru yang ada di Surabaya. 

Sering membeli cold brew dan membandingkan kualitas dengan café lain. 

Wawancara akan membahas tentang review prototype dan media promosi, 

strategi komunikasi, konten media sosial, dan ketertarikan tentang produk 

Specialice Coffee. 

Lisa Juliet, mahasiswa berumur 21 tahun. Memiliki hobi kopi dan 

magang di Catura Café untuk mendalami tentang kopi. Karena 
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ketertarikannya tentang kopi, Lisa akan membangun sebuah café di 

Kalimantan dalam beberapa tahun. Wawancara akan membahas tentang 

review prototype dan media promosi, strategi komunikasi, konten media 

sosial. 

Frisca Ang, designer muda berumur 22 tahun yang bekerja sebagai 

desainer selama 2 tahun dan memiliki hobi kopi disela-sela kesibukan 

kantor dan job freelance nya. Wawancara akan membahas tentang review 

prototype dan media promosi, strategi komunikasi, konten media sosial, 

dan ketertarikan tentang produk Specialice Coffee. 

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data  

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kualitatif digunakan untuk menunjukkan hasil uji coba variabel yang diteliti oleh 

para subjek yang dipilih dan mengumpulkan data-data untuk menguji efektivitas 

data dan produk Specialice Coffee. Penelitian kuantitatif kepada 50 responden 

yaitu Laki-laki dan Perempuan usia 22-35 Tahun untuk mendukung data 

kuantitatif, kemudian data disimpulkan dalam bentuk grafik diagram. 

Hasil respon yang diperoleh dari uji coba dapat digunakan sebagai acuan 

untuk meningkatkan perbaikan desain uji coba menurut respon yang diberikan 

oleh para subjek. Sehingga uji coba dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran kerangka teori brand identity dan memberikan kontribusi 

untuk penelitian dalam bidang desain. 

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1

1. 

Wawancara  Expert user 

Fotografer 

(Kevin Casius) 

- Review desain untuk 

brand identity 

Specialice Coffee. 

- Melakukan review 

media promosi yang 
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telah dirancang atau 

digunakan. 

- Melakukan review 

fotografi sosial media 

- Mendapat insight 

strategi brand dan 

promosinya. 

- Mendapat insight 

tentang arahan fotografi 

  Expert User  

Pakar Branding 

(Lia Sidik) 

- Review desain untuk 

brand identity 

Specialice Coffee. 

- Melakukan review 

media promosi yang 

telah dirancang atau 

digunakan. 

- Mendapat insight 

strategi brand dan 

promosinya. 

  Expert User 

Designer 

(Angelina 

Pamela) 

 

- Review desain untuk 

brand identity 

Specialice Coffee. 

- Melakukan review 

media promosi yang 

telah dirancang atau 

digunakan. 

- Mendapat insight 

strategi brand dan 

promosinya. 
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1

2 

Wawancara  Extreme User 

(Jonathan 

Harijanto) 

- Review prototype brand 

Specialice Coffee 

- Melakukan review 

media promosi yang 

telah dirancang atau 

digunakan. 

- Mendapatkan insight 

terhadap desain brand 

Specialice Coffee.  

- Mendapatkan insight 

mengenai cara 

pandang dalam 

membeli sesuatu.  

- Mendapatkan insight 

mengenai media 

promosi yang 

digunakan atau disukai. 

  Extreme User 

(Lisa Juliet) 

- Review prototype brand 

Specialice Coffee 

- Melakukan review 

media promosi yang 

telah dirancang atau 

digunakan. 

- Mendapatkan insight 

terhadap desain brand 

Specialice Coffee.  

- Mendapatkan insight 

mengenai cara 

pandang dalam 

membeli sesuatu. 
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- Mendapatkan insight 

mengenai media 

promosi yang 

digunakan atau disukai. 

  Extreme User 

(Frisca Ang) 

- Review prototype brand 

Specialice Coffee 

- Melakukan review 

media promosi yang 

telah dirancang atau 

digunakan. 

- Mendapatkan insight 

terhadap desain brand 

Specialice Coffee.  

- Mendapatkan insight 

mengenai cara 

pandang dalam 

membeli sesuatu. 

- Mendapatkan insight 

mengenai media 

promosi yang 

digunakan atau disukai. 

 

3. 

Kuisioner 

(Kuantitatif) 

Responden - Bagaimana persepsi 

responden terhadap 

desain Specialice 

Coffee?  

- Apakah responden 

memahami pesan dan 

informasi yang 

disampaikan? (value, 

brand positioning, dan 

tagline)  
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- Apakah media promosi 

disukai dan sering 

digunakan oleh 

responden?   

Tabel 3.3 Instrument wawancara 
Sumber : Pribadi  


