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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Berdasarkan konsep untuk membantu solusi untuk dengan membuat suatu 

strategi dalam membuat brand dengan berkonsep desain yang hendak ingin 

terwujudkan, maka dari itu strategi sangat berbeda dan kuat sehingga persaingan 

memiliki proposisi nilai yang unik untuk para pelanggan dan memperlukan sebuah 

konsep yang kuat dalam membangun sebuah brand. Konsep dari brand Yu 

dengan style desain indie dengan dengan berbusana gaya perpaduan dari retro 

dan vintage. Menurut Brillia Hening Mas, 2016 Indie yaitu di ambil dari singkatan 

Independent yang menujukkan dimana memproduksi barang sendiri dengan 

desain sendiri tanpa bekerja lainnya, menujukkan kemandirian dalam berekpresi 

dalam gaya fashion. Dalam tujuan ini untuk menciptakan sebuah brand yang 

mencoba untuk bekerja dengan orang-orang yang kami tahu siap untuk 

mengambil brand mereka ke arah yang berani atau di mana kami pikir ada nilai 

nyata dalam bisnis itu sendiri (David Airey, 2019).  

Beberapa desainer yang bekerja di dunia seni rupa, diharuskan untuk 

membangun sesuatu kreatifitas dan mudah terinspirasi, meskipun beberapa dari 

mereka mengekspresikan kreatifitasnya berbeda satu dengan lainnya dapat 

pengakuan dari berberapa orang (Hendra Setiawan, 2018). Solusi dalam 

merancang dalam desain perlunya membranding pada produk tote bag dari brand 

Yu yang bisa menyusaikan dengan anak muda yang berumur 19-25 melalui visual 

dari brand Yu, maka dari itu problem yang ingin di pecahkan perlunya membangun 

sebuah brand identity logo dan elemen desain pada brand Yu dengan begitu 

membuat konsep visual desain brand serta media promosi untuk membangkitkan 

komunikasi dan promosi produk ke masyarakat. Keinginan untuk sesuatu 

memimpin, melampaui kompetisi, dan memberikan alat terbaik untuk menjangkau 

pelanggan adalah mengapa perusahaan memanfaatkan kepada branding (Alina 

Wheeler, 2012). Dalam segi media yang promosi di aplikasi sosial banyak 

persaingan dalam memberikan suatu produk yang baik dan nilai kualitas yang di 

sukai pelanggan dan memanfatkan setiap peluang menjadi yang terbaik oleh 

karena itu perlu kapasitas dalam kualitas produk di lihat baik di mata pelanggan. 
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3.2. Konsep Perancangan 

Konsep perancangan ini untuk membantu problem dari brand Yu dengan 

begitu untuk membantu solusi untuk produk dan visual brand yang baik. 

 

Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas, jabarkan:  

(1) Brand verbal 

Brand verbal merupakan dari salah satu menjelaskan tentang USP (Unique 

Selling Propotition) untuk bertujuan narasi singkat yang dari keunikan dari 

brand “Yu” yaitu dari tas yang bisa multifungsi dan kenyamanan di saat 

memakai kegiatan perkuliahan dan sehari-hari dan bergaya anak indie. 

(2) Brand attributes 

Brand Attributes menujukkan brand yang memberikan kualitas produk yang 

baik dan nyaman untuk konsumen secara baik dan desain dalam brand 

untuk produk Yu yang berkualitas.  

Dari Keyword yaitu dari kualitas produk, kenyamanan, multifungsional, dan 

style indie. 

(3) Brand line,  

Tagline pada brand dikembangkan dari Kualitas Produk Ala Indie dari 

berdasarkan dari keyword kualitas produk dan style indie. 

 

 Visual brand produk yang dirancang untuk acuan gaya visual untuk 

mewakili Brand Verbal dan Brand Attributes dari teori yang di dapat dengan tujuan 

untuk bisa mewakili dari gaya visual yang di ambil. Gaya desain ciri-ciri visual yang 

untuk brand Yu mengambil gaya desain Pop Art yang memiliki punya gaya 

tersendiri dari visual desain tersebut dengan mengangkat ikon-ikon yang 

mencolok, karakteristik budaya pop berkambungan dengan anak muda yang 

merupakan segmen menjadi pribadi yang selalu tertarik pada suatu yang popular 

dengan begitu anak muda suka denga kebebasan dan karakter dari pop art 

mengunakan elemen visual dot atau raster dan warna komplementer yang cerah 

dan ilustrasi memakai dari outline agar terkesan tegas dan berani (Ida Farida, 

2014).  

 



 

 

 30 

3.3. Konsep Gaya Desain 

Berdasarkan dari Brand Line gaya desain yang di ambil yaitu Indie Pop Art, 

menurut Muhammad Faisal Ashaari (Tarikan Terhadap Buku Indie Dalam 

Kalangan Pembaca Muda di Malaysia, 2018:172), gaya pop art muncul dari 

budaya pop (popular) pada era 1950-an di salah satu Amerika Serikat yang telah 

diperkenalkan oleh pengkarya indie yang menolak penguasaan dominan budaya 

masyarakat elit dengan begitu budaya pop art ini memenuhi cita rasa dari anak 

muda. Pada dasarnya Indie Pop Art merupakan style atau aliran yang paling 

populer dan paling banyak diminati, Indie Pop Art menarik dan cenderung mudah 

diterima oleh orang awam yang tidak terlalu paham tentang seni dan dari segi 

visual warna yang di pakai oleh gaya desain Indie Pop Art dari warna-warna 

dengan komplementer dari warna Retro maupun Vintage terkesan tegas dan 

mencolok. 

 

 

Gambar 3.1 Poster merayakan Indie Pop Days untuk kegiatan musik. 

 

 

Gambar 3.2 Background untuk video lagu. 
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Gambar 3.3 Poster tengkorak bervisual Indie Pop Art dengan gaya mexico. 

 

3.3.1 Konsep Gaya Layout dan Komposisi 

Sistem berdasarkan penataan dalam konsep gaya layout pada Yu yaitu 

berjenis layout Grid System agar berfungsi untuk menentukan peletakan elemen 

dan mempertahankan konsistensi dari komposisi dari layout tersebut. Menurut 

Ariesti Putri Perdana (2014) mengatakan tujuan utama dari penggunaan grid 

dalam desain grafis yaitu menciptakan suatu rancangan yang memuaskan secara 

estetik sehingga menggunakan grid mudah layout lebih terlihat rapi. Grid di 

gunakan pada media GSM (Graphic Standard Manual) dan media poster agar 

komposisi dalam penyampaian informasi mudah di pahami dan jelas, untuk itu 

dalam tata letak pada logo di aplikasi media yang di gunakan akan di letakkan 

pada center supaya menojolkan nama Yu di berbagai komposisi media tersebut. 

 

 

3.3.2 Konsep Gaya Desain Logo 

Konsep dari brand Yu yaitu bergaya desain dengan gabungan Indie dan 

Pop Art karakteristik dari visual yang terkesan berani dan mandiri. Menurut Ketut 

Nala Hari Wardana (Gaya Pop Art Pada Karya Desain Grafis di Indonesia, 

2012:18) Pop Art membongkar konsep seni dan keindahan karya Pop Art 

merupakan suatu bentuk pembangkangan dan kritik terhadap budaya modern dan 

kemapanan dalam desain. Maka dari itu logo pada brand Yu di desain dengan 

terkesan Pop Art dengan warna retro. Tambahan dengan elemen dot pattern agar 
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terkesan menambah gaya desain Pop Art elemen dari dot pattern atau di sebut 

titik raster berasal dari Teknik cetak di media massa dan elemen yang terdapat di 

bagian komik seperti balon (I Farida, 2014). 

 

Gambar 3.4 Logo brand Yu. 

 

3.3.3 Konsep Tipografi 

Setiap elemen tipografi memiliki karakterisktik dalam membuat suatu visual 

maka dari itu tipografi merupakan aspek identitas secara langsung dikaitkan 

dengan merek yang menjadi di wakilinya (Made Arini Hanindharputri, 2018), oleh 

karena itu dalam penempatannya harus di sesuaikan dengan objek yang di 

inginkan pada brand tersebut. Typeface yang di gunakan pada logo brand Yu yaitu 

font Helvetica Bold yaitu terkesan simple dan classic biasanya di gunakan untuk 

typeface pada komik, tipografi yang digunakan san serif dengan bersifat tegas dan 

lebih modern. 

 

3.3.4 Elemen Desain 

Dari elemen desain pada brand Yu pada stationary bergaya pop art dengan 

di tambah illustrasi pattern menujukkan bebas dalam mengekpresikan sikap 

tersebut. Pattern yang di gunakan yaitu dot pattern serta grid pattern untuk 

menonjolkan karakteristik modern dari Pop Art maka dari itu bersamaan dengan 

old paper untuk menambah kesan klasik. 
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Gambar 3.5. Grid Pattern 

 

 

Gambar 3.6 Dot Pattern yang Sama Digunakan Pada Elemen Visual Logo 

 

 

3.3.5 Konsep Palet Warna 

Pemilihan warna yang di gunakan pada logo Yu berkonsep menggunakan 

warna Retro Pop Art dengan terkesan tegas dan mencolok, Menurut Andrian 

Dektisa Hagijanto (2004) penggunaan warna Retro kombinasi dari warna 

komplementer. Warna yang di gunakan retro menujukkan warna universal dan 

mudah menarik perhatian dari segi lingkup tersebut, maka dari itu merdefinisikan 

semangat pada untuk menciptakan suatu karya. Warna dari 3 yang di gunakan 

yaitu warna Kuning menujukkan memberi arti kehangatan dan rasa bahagia. 

dengan kata lain warna ini juga mengandung makna optimis, semangat dan ceria. 

Sedangkan warna Merah merupakan mengartikan simbol yang energi, kekuatan, 

kegembiraan, dan menujukkan rasa cinta. Serta warna Hijau Muda identik dengan 

alam dan mampu memberi suasana tenang dan santai (Patrycia, 2015). 
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Gambar 3.7 Warna Logo 

 

 

3.4. Strategi Media. 

Pemilihan media yang di jabarkan perlunya menggunkan Channel Phase 

untuk sebagai tahapan pada komunikasi dengan konsumen, antara lainnya: 

1. Membangun sebuah Awareness kepada kosumen untuk memperkenalkan 

sebuah produk Yu dan ditawarkan (Tahap Awareness). 

2. Membantu memberikan beberapa informasi kepada konsumen terhadap 

produk Yu (Tahap Research). 

3. Memfasilitas untuk pelanggan dalam transaksi jual-beli pada produk Yu 

(Tahap Purchase). 

4. Menyediakan sarana pendukung transaksi jual-beli dan menyampaikan 

hasil barang yang di terima kepada konsumen dan di bagi-bagi informasi 

ke masyarakat (Tahap Post Purchase). 

Calon kosumen pada Yu yaitu jenis cutomer makers yang dimana berciri-ciri 

tidak tertarik pada kemewahan tetapi mereka suka untuk berbelanja hal-hal yang 

bernilai apa bila orang tersebut terpikirkan untuk membeli dan customer terpikirkan 

barang tersebut tahan lama untuk kenyamanannya sendiri. Selain kualitas barang 

dan juga harga yang menyusaikan dengan barang (Angga Sandy Susanto, 2013). 

Produk tas Yu memiliki harga yang menyusaikan dengan konsumen untuk 

dbutuhkan dalam rangkaian membangun awareness kepada konsumen, maka 

dari itu target pasar yang tidak menginginkan barang yang mewah tetapi produk 

yang berfungsi di pakai sehari-hari dan kenyamanan. 
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3.5. Target Audience dan Touchpoint Media  

Tahapan komunikasi brand kepada konsumen melalui berbagai setiap media 

yang di gunakan dengan begitu untuk membantu memberikan informasi secara 

detil terhadap brand Yu tersebut serta memudahkan para konsumen untuk 

mmendekati brand tersebut, oleh karena itu berikut ini merupakan target audience 

dan touchpoint media untuk konsumen brand Yu. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Direct Marketing 
(Line, Instagram) 

- Chat 
- Poster 

online 
(instastory 
& feed) 

Promotional 

video & foto 

Setiap Hari 
Maret: 09.00 – 
18.30 
April: 09.00 – 
18.30 
Mei: 09.00 – 

18.30 

Line dan 

Instagram 

-Proses 
transaksi 
terjadinya jual 
beli. 
-Membantu 

customer untuk 

mengenal 

terhadap brand 

Yu. 

2 Platform e-
commerce 
(Shopee, 
Tokopedia) 
Messages 

cutomer 

Setiap Hari 

09.0 – 18.30 

-Rumah atau 
tempat kerja 
-Di luar rumah 

Untuk membantu 

mempromosikan 

dengan layanan 

online shop. 

3 Exhibition 
Poster 

Seterusnya 

selama bisnis 

berjalan. 

Pada saat 

exhibition atau 

promosi. 

-Untuk sebagai 
menarik 
perhatian dalam 
mempromosikan 
brand Yu. 
-Membantu 

untuk mengenal 

kepada 

konsumen 

tentang brand 

Yu. 
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4 Stiker,  Seterusnya 
selama bisnis 
berjalan. 

Pada saat 

exhibition atau 

promosi. 

Mempromosikan 
dan 
memperkenalkan 
kepada customer 
tentang brand 
Yu. 
 

5 Booth/stand Seterusnya 
selama bisnis 
berjalan. 
 

Pada saat 
exhibition atau 
promosi. 

Mempromosikan 
dan 
memperkenalkan 
kepada customer 
tentang brand 
Yu. 
 

6 Packaging Seterusnya 
selama bisnis 
berjalan. 
 

Pada saat 
exhibition atau 
promosi. 

Mempromosikan 
dan 
memperkenalkan 
kepada customer 
tentang brand 
Yu. 
 

7 Social Media 
(Instagram) 
Konten dengan 
berupa foto 
produk & desain 
gambar 

Feed: 
Maret: 7 post 
April: 5 post 
Mei: 5 post 
 
Story: 
4 post 
 

-Instagram feed 
-Instastories 

Mempromosikan 
dan 
memperkenalkan 
kepada customer 
tentang brand 
Yu. 
 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.6. Biaya Media 

Anggaran belanja keseluruhan media promosi yang akan di keluarkan untuk 

membuat dan mengeksekusi desain Yu untuk bertujuan pengeluaran dalam 

proses dan membangun brand dalam membuat suatu usaha, berikut antara 

lainnya: 

  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Penjahit 
produk 
Tote Bag 
 

Jasa jahit Tote 
Bag 
 

100 pcs Rp 40.000 Rp 
4.000.000 
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2 Sablon 
Tote Bag 
 

Jasa sablon 
(sablon tote bag 
di gas) 
 

50 pcs 
 

Rp 25.000 Rp 
1.250.000 
 

3 Jasa 
penjahit 
bantal 
 

Jasa menjahit 

khusus bantal 

pegangan 

4 pcs Rp 60.000 Rp 240.000 

4 Direct 
Marketing 
(Line, 
Instagram) 
 
 

Biaya produksi 
layanan 
 

10 bln Rp 200.000 Rp 2.000.000 

5 Platform e-
commerce 
(Shopee, 
Tokopedia) 
 
 

Biaya daftar free 
Biaya iklan: 
Shopee: Rp 
50.000, 
Tokopedia Rp 
100.000 
 

1 Rp 150.000 Rp 150.000 

6 Social 
Media 
(Instagram) 
 

Biaya tayang 1 Rp 50.000 Rp 50.000 

7 Exhibition 
 
Poster 
 

Biaya produksi 
cetak 
 

3 Rp 4.000 Rp 12.000 

8 Stiker 
 
 

Biaya cetak 3 Rp 10.000 Rp 30.000 

9 Packaging 
 
 

Biaya cetak 1 Rp 700.000 Rp 700.000 

10 Label Tag Biaya cetak  3 Rp 4.000 Rp 12.000 

11 Booth/Stand 

 

Biaya tempat 
pemeran event 

1 Rp 800.000 Rp 800.000 

12 Shopping 
bag 
 

Biaya cetak 100 pcs  Rp 960 Rp 96.000 

13 Stationery Biaya cetak 10 pcs Rp 50.000 Rp 500.000 

14 GSM 

(Graphic 

Biaya cetak 1 Rp 4.000 Rp 40.000 
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Standar 

Manual) 

Total 9.880.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.7. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba prototype desain yang akan di lakukan dengan bertujuan sebagai 

dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas dan daya tarik dari desain yang telah 

dihasilkan. Maka dari itu proses merangkaian identitas desain untuk Yu yang 

mampu memperkenalkan secara langsung kepada konsumen untuk 

meningkatkan brand awareness pada brand Yu. 

• Poster 

Poster berguna untuk membantu lebih luaskan brand atau 

memperkenalkan melalui tempat yang di pilih untuk di jadikan tempat 

sarana media promosi dengan begitu untuk membangun suatu yang 

baru untuk masyarakat. Poster berisikan tentang promosi give away 

untuk bagi konsumen datang melihat pameran event supaya untuk 

membantu memeriahkan event tersebut. Konsep pada poster untuk 

memberikan penyampaian dan mempromosikan produk ke masyakat, 

oleh karena itu pemasangan poster akan bekerjasama beberapa di 

tempat toko maupun tempat moodboard umum atau di event yang 

akan di ikuti di masa mendatang. 

• Stiker 

Stiker logo merupakan salah datu media promosi yang bisa mudah 

untuk di tempel di mana pun seperti di laptop, smartphone, dan lainnya 

dengan begitu konsumen bisa mendapatkan stiker melalui dari event 

maupun secara pembelian produk Yu. Pembuatan stiker di buat 

lingkaran dan ukurannya stiker pada umumnya yang sesuai untuk di 

tempelkan di mana pun. 

• Brosur Online (Instastories) 

Brosur online untuk bertujuan untuk membantu media promosi 

menambah luas di social media. Beberapa masyarakat yang bermain 

Instagram lebih banyak menghabiskan waktu melihat Instastories bisa 
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memudahkan mendapatkan informasi terbaru ataupun update terbaru. 

Isi brosur sama dengan poster karena untuk memudahkan dalam 

media promosi. 

• Label Tag 

Label Tag kegunaannya untuk di pakai label pada brand untuk 

mengetahui merek atau identitas produk tersebut dan memperkuat 

merek produk untuk konsumen dengan begitu memudahkan juga 

untuk usaha apa bila ada orang yang mencoba mengambil barang 

tersebut, jika ada orang membeli produk ataupun tas tidak langsung 

dilepas karena produk dijual dan produk tersebut masih baru maka 

perlu konsumen untuk membeli produk tersebut. Desain dari label tag 

ini bagian tengahnya ada logo brand Yu dengan di tambah desain 

pattern agar masih terkesan pop art modern. 

• Shopping Bag 

Shopping Bag kegunaanya yaitu untuk tempat pembelanjaan saat 

membeli produk tersebut untuk membantu para konsumen mudah 

untuk membawa produk dan melindungi produk tersebut dari air 

maupun lainnya, oleh karena itu konsep desain pada shopping bag 

ada logo brand di tambah dengan desain pattern. 

• Stationery 

Stationer yaitu suatu peralatan kebutuhan kantor yang sudah di cetak 

dan merupakan desain untuk membangun citra suatu perusahaan atau 

usaha untuk menambah nilai dari usaha tersebut. Stationery ada 

letterhead (kop surat), amplop, souvernir, folder, dan kartu nama 

kegunaannya untuk membantu melakukan kerjasama dengan usaha 

lain atau pengiriman untuk konsumen. 

• Packaging 

Kegunaan dari packaging yaitu wadah untuk di manfaatkan untuk 

pengiriman paket ke luar kota atau pengiriman melalui bentuk paket, 

dalam pengemasan produk untuk melindungi produk dari kerusakaan. 

Packaging pada desain menujukkan logo dan pattern dari brand 

tersebut agar terkesan ciri khas dari kemasan brand tersebut. 

• Desain Gambar Tas 
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Desain gambar tas untuk membantu mevisualkan produk tersebut dan 

pemilihan pada desain gambar di pilih oleh para konsumen yang ingin 

memasukkan gambar tersebut. 

• Desain Feed Instagram 

Desain feed instagram untuk memunculkan produk terbaru dan 

mempromosikan ke media tentang produk tersebut dan menambah 

elemen desain pop art agar terkesan menarik perhatian kepada 

konsumen. 

• Graphic Standar Manual 

Graphic Standar Manual dibuat membantu dalam mengaplikasikan 

Brand Identity terhadap brand. Sebagai penggunaan panduan dalam 

mengelola tampilan identitas usaha dalam berupa baik dari tampilan 

elemen visual, logo, tipografi, warna, hingga penerapan desain media 

lainnya. 

 

3.8. Layout Komprehensif  

Layout untuk desain untuk di gunakan visual desain pada keperluan dalam uji 

coba kegunannya untuk membangun awareness terhadap suatu aplikasi terhadap 

desain brand Yu untuk membangkitkan komunikasi dan promosi produk ke 

masyarakat, berikut layout desain final: 

1. Poster 

 

Gambar 3.8 Poster 
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Design pada poster peletakan logo diletakkan posisi bagian kiri sedangkan 

template visual super graphic di bagian belakang background dan ukuran 

poster berukuran kertas A3 bahan kertasnya art paper 260 gsm. 

 

2. Stiker 

 

Gambar 3.9 Stiker 

 

Design stiker menggunakan logo brand Yu untuk mempromosikan brand  ke 

pelanggan dan diberikan stiker ke pelanggan. Dalam peletakan logo diletakkan 

bagian tengah center dan bahan stiker menggunakan kertas Vinyl. 

 

3. Brosur Online (Instastories) 

 

Gambar 3.10 Brosur Instastories 

 

Desain instastories super graphic pada background hampir sama dengan 

poster hanya beda ukuran desain dengan berukuran 1080x1920 px dan 

berdurasi 15 detik. 

 

4. Label Tag 
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Gambar 3.11 Label Tag 

 

Label tag di gunakan sebagai label brand dalam ukuran dari label tag bagian 

logo di penempatan bagian tengah depan dan desain super graphic di letakkan 

di bagian belakang logo. 

 

5. Shopping Bag 

 

Gambar 3.12 Shopping Bag 

Shopping bag di gunakan tempat belanja untuk pelanggan saat membeli 

produk brand Yu ukuran shopping bag dari bagian logo di penempatan bagian 

bawah dan desain super graphic di letakkan di bagian belakang logo. 

 

6. Stationery 

- Kartu Nama 



 

 

 43 

 

Gambar 3.13 Kartu Nama 

 

Penempatan logo di bagian tengah sedangkan desain bagian kartu nama 

depan dan belakang di desain dengan super graphic menujukaan visual desain 

identitas perusahaan. 

 

- Kop Surat 

 

Gambar 3.14 Kop Surat 

 

Kegunaan dari letterhead (kop surat) digunakan untuk surat melakukan 

kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan pelanggan. Desain pada 

letterhead dalam peletakan logo diletakkan bagian tengah center 

sedangkan template visual super graphic di bagian belakang background 

dan ukuran dari letterhead A4. 

 

- Amplop 
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Gambar 3.15 Amplop 

Ukuran dari amplop sudah menyusaikan dengan lebar kertas A4 dan desain 

super graphic letak di bagian depan amplop bersamaan alamat dan logo untuk 

menujukkan identitas visual usaha. Bagian belakang amplop full dengan warna 

hijau hanya desain terfokus dengan depan amplop. 

 

- Folder 

  

Gambar 3.16 Folder 

Folder untuk tempat berkas kop surat dan ukuran sudah menyusaikan dengan 

lebar  dan panjang kertas A4 dan desain super graphic di letakkan di bagian 

depan folder untuk menujukkan identitas visual usaha, dari visual desain sama 

dengan amplop dan aplikasi lainnya. Di dalam folder ada tempat untuk 

menselipkan kop surat desainnya bentuk melengkung dengan warna hijau. 

 

- Pencil 
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Gambar 3.17 Pencil 

Pensil di gunakan sebagai aksesoris bagi pelanggan dan pelanngan bisa 

mengambil secara gratis, ketebalan pencil berukuran HB dan element warna 

di samakan dengan warna super graphic dan logo. 

 

7. Packaging 

 

3.18 Packaging 

Packaging box di gunakan brand Yu untuk tempat paket dalam pengiriman 

kepada pelanggan yang berasal dari luar kota. Desain super graphic pada 

packaging detail dengan dot pattern dan grid pattern serta desain old paper 

sedangkan logo diletakkan posisi di kiri. 

 

8. Desain Gambar Tas 
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Gambar 3.19 Desain Gambar Tas 

Desain pada produk tote bag berkonsep seperti pop art dengan bermain 

warna Retro, sedangkan pemilihan desain gambar pada tas melalui vote 

para pelanggan dari instastories dengan begitu bisa menyusaikan 

kesukaan dari pelanggan. 

 

9. Desain Feed Instagram 

 

Gambar 3.20 Desain Feed Instagram 

 

Sosial media yang di gunakan brand Yu untuk mempromosikan dan 

mengajak pelanggan untuk membeli di Instagram untuk menarik 

perhatian pelanggan untuk membeli produk. Desain feed pada Instagram 

menggunakan super graphic pada background dan ukuran desain feed 

640x640 px. 

 

10. Graphic Standar Manual 
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Gambar 3.21 Graphic Standar Manual 

 

Konsep dengan Design Graphic Standar Manual element visual sama 

dengan desain aplikasi yang lainnya dengan menambah template dot 

pattern dan grid pattern agar masih terkesan pop art. 

 

3.9. Strategi Uji Coba  

Strategi terhadap uji coba prototype desain pada brand Yu terfokus melalui 

dari test pasar secara langsung bagaimana mengenal secara langsung dan reaksi 

melihat prototype brand Yu dan interview dengan extreme dan expert untuk 

menambahkan kekurangan dari prototype serta desain pada gambar produk 

tersebut untuk menambahkan peran dari pemasaran terhadap produk kepada 

pelanggan oleh karena itu perlunya memegang peranan yang sangat penting 

untuk pemasaran yang sebaik mungkin. 

Expert User 

- Nida Robbani, Pegawai Swasta Marketing 

Mas Nida seorang pegawai swasta marketing management yang juga 

memahami desain dan memahami media marketing promosi di social 

media dalam strategi marketing desain yang bagaimana bisa memudahkan 

perhatian dari visual di dapat oleh masyrakat melalui desain. 

- Mirza Taufik Hidayat, Pegawai Marketing 

Mas mirza seorang pegawai marketing dalam memahami baagaimana 

visual desain untuk menjadikan strategi desain mudah untuk pemasaran 

promosikan produk atau jasa kepada konsumen. 

- Bu. Yayuk, Fashion Designer 
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Bu. Yayuk seorang fashion designer yang mengerjakan fashion trend di 

masa kini dan memiliki butik fashion, biasanya yang di kerjakan fashion 

gaun untuk nikahan serta baju fashion batik, tetapi bu vera pernah 

membuat tas dari batik sama aksesoris baju. 

- Bu. Alam, pemilik toko tas nanas dan penjual tas 

Bu alam memiliki toko tas meskipun tidak mengikuti teknologi modern 

hanya tinggal melalui chat orang-orang terdekat dan kadang customer 

membeli langsung di tokonya barang tasnya beragam macam. 

 

Extreme User 

- Dewi, Desainer, 22 tahun 

Dewi seorang pekerja desainer baju sekarang ini dewi memiliki butik desain 

sendiri yang berasal dari project kuliahnya. 

- Riska, Mahasiswi, 22 tahun 

Riska seorang mahasiswi jurusan bisnis marketing yang sering memakai 

tote bag sehari-hari. 

- Nurul, Mahasiswi 21 tahun 

Nurul seorang mahasiswi jurusan bisnis marketing yang suka memakai tote 

bag dan suka desain gambar pada tote bag. 

- Suci, Mahasiswi, 23 tahun 

Suci seorang mahasiswi psikologi yang suka memakai tote bag dan 

kegunaan memakai tote bag untuk kegiatan kuliah sehari-hari dalam 

membawa tugas kuliah dan buku. 

 

Focus Group Discussion 

Forum FGD (Focus Group Discussion) untuk bertujuan membahas 

kepahaman dalam mereview terhadap desain Yu percakapan dengan 

forum melalui group Line dari dalam forum mereka sebagai status 

mahasiswa desain. Jumlah forum peserta ada 5 orang yaitu Alex Leonardo, 

Josuha, Livia, Alysaa, Felicia, Alex. 
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3.10. Instrumen Pengumpulan Data  

Sumber dalam instrumen pengumpulan data untuk bertanya narasumber 

kepada extreme dan expert user dan untuk menambah pengumpulan data 

terhadap pemasaran terhadap produk kepada pelanggan dan review desain pada 

brand agar komunikasi visual bisa tersampaikan kepada masyarakat dan persepsi 

terhadap produk Yu, berikut isi instrument yang ingin di tanyakan: 

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER DATA 
INSTRUMEN  

 

1 Wawancara  Expert user 

- Nida Robbani, 

Pegawai 

Swasta 

Marketing. 

- Mirza Taufik 

Hidayat, 

Pegawai 

Marketing. 

- Bu. Yayuk, 

Fashion 

Designer. 

- Bu. Alam, 

pemilik toko 

tas nanas dan 

penjual tas. 

Membicarakan review desain 

brand Yu dan persepsi mengenai 

desain media promosi Yu. 

2 Wawancara Extreme user 

- Dewi, 

Desainer 

- Riska, 

Mahasiswi 

- Persepsi pemilihan 

media dan pemahanan 

responden terhadap 

prototype dengan 

menujukkan. 
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- Nurul, 

Mahasiswi 

- Suci, 

Mahasiswi 

- Kualitas prototype secara 

membaik di mata para 

extreme. 

 

 FGD  Responden 

Alex 

Leonardo, 

Josuha, Livia, 

Alysaa, 

Felicia, Alex. 

Review desain terhadap tas 

serta media desain yang di 

gunakan brand Yu untuk di 

gunakan media promosi brand 

Yu. 

 

Tabel 3.3 Instumen Pengumpulan Data  

 
 

  


