Bab III Perancangan
3.1. Strategi Komunikasi Visual
Konsep design yang ingin dikemukakan Beautea adalah sebagai berikut:
Brand Identity adalah hal penting bagi produk brand Beautea dikarenakan
brand ini masih baru dipasaran, maka sangat pentinglah membangun sebuah
identity terlebih dahulu, dengan melakukan research terhadap pesaing dan
pentingnya membangun identity maka dari itu, perlu di bangun juga brand image
terhadap brand Beautea agar dapat meninggalkan kesan dan experience di
pemikiran konsumen. Kemudian, untuk menetapkan standarisasi bagi produk
Beautea, maka perlu dibuatnya GSM, di dalam GSM didalamna terdapat color
psychology dan typography untuk membangun brand identity dan dari semuanya
itu ide identity yang diambil dari research akan pesaing yang ingin dibawa
kedalam brand Beautea sendiri idengan mengusung model ‘’Minimalism’’.
Brand identity memiliki keterkaitan yang erat dengan identitas produk
yang dikenal oleh konsumennya. Dari semua target pasar, target market yang
paling diincar Beautea adalah wanita modern. Jadi, Beautea ingin dikenal
dengan brand yang feminim untuk menarik lebih banyak wanita. Beautea ingin
memberi kesan “Cantik” dan modern karena merupakan teh bunga yang
dikonsumsi wanita modern pada jaman ini yang mempunyai keinginan
memperoleh kecantikan maksimal dan alami dengan teh bunga. Identitas itulah
yang ingin diciptakan oleh ‘’Beautea’’ di target pasar.
Merancang brand identity dan media promosi bagi produk Beautea,
sehingga sesuai bagi wanita modern dan dapat terlihat sebagai brand yang
menarik audience terutama wanita yang ingin memperoleh kecantikan alami
dengan teh bunga.
3.2. Konsep Perancangan
Berdasarkan Konsep yang diperoleh dari rumusan diatas, dapat dijabarkan:
1. Brand Verbal
Beautea menawarkan teh bunga yang dapat membantu wanita mencapai
kecantikan maksimalnya. Saat ini, varian teh bunga yang kami sediakan terdiri

34

dari 5 jenis bunga, yaitu mawar, lavender, osmanthus, chamomile, dan chrysant
yang masing-masing memiliki aroma unik dan efek relaksasi yang tinggi.
Berbeda dari teh yang ada di pasaran, teh bunga dari Beautea tidak
mengandung kafein sehingga tidak menganggu tidur penikmatnya. Tidur yang
cukup dapat membantu kulit meregenerasi dan membuat wanita merasa lebih
cantik dari dalam maupun luar.
2. Brand Attributes
Produk teh Beautea ingin memberikan kesan bahwa, produk teh bunga
yang ditawarkan merupakan teh tanpa kafein sehingga kamu dapat mencapai
kecantikan maksimalmu!
Oleh karena itu, muncul 3 brand keyword utama, yaitu ‘’Bunga’’, ‘’Teh’’, dan
‘’Cantik’’
3. Brand Line
Dari 3 Brand Keyword yang dimiliki ditarik sebuah ide dalam kalimat singkat unik,
yaitu ‘’Have a Beau”tea”ful day’’
3.2.1. Konsep Gaya Desain
Beautea menerapkan gaya design minimalism yang meminimalkan
bentuk tanpa mengurangi esensi dari desain yang ada. Minimalism dapat secara
ekstrem mengurangi fungsionalitas dari bentuk untuk menunjukkan kompetensi
yang berpusat. (Minimalism: Designing Simplicity, 2009). Warna monochromatic
diterapkan merupakan warna yang memiliki satu hue yang bervariasi dari tint,
tones, dan shades. (The Complete Color Harmony, Pantone Edition, 2017).
Penggunaan typeface transitional sans serif memiliki stroke yang sama
ketebalannya dan stress yang berdiri secara vertical dapat meningkatkan kesan
modern dari suatu brand. (Design Elements, Typography Fundamentals: A
Graphic Style Manual for Understanding How Typography Affects Design, 2012)
Secara general, rounded edge pada typeface dan stroke tipis juga berperan
penting untuk menyampaikan kesan feminim pada suatu brand (Brand Gender:
Increasing Brand Equity through Brand Personality, 2017)

35

3.2.2. Strategi Media
Berdasarkan teori Vals, target konsumen dituju oleh Beautea merupakan
self expression, khususnya experiencer. Experiencer adalah orang dengan
resource tinggi yang mempunyai keinginan untuk mengekspresikan dirinya
sehingga cepat dalam mengikuti trend. Experiencer biasanya menghabiskan
dana pada bidang fashion, food and beverage, dan jasa. (Utilizing Consumer
Psychology in Business Strategy, 2018)
Melalui value proposition yang ditawarkan, target konsumen utama
Beautea secara spesifik menargetkan wanita berusia 21 - 35 tahun yang hobi
mengkonsumsi teh.
Oleh karena itu, beberapa media digunakan demi mewujudkan customer
journey secara efektif.
1.

Facebook
Ada beberapa alasan mengapa Beautea memilih media sosial sebagai

media promosi, yaitu karena praktis, murah, dan jumlah penggunanya banyak
(Belajar Social Media Marketing, 2019). Menurut data polling We Are Social dari
statista.com pada kuartal ketiga tahun 2018, Facebook merupakan medium
dengan jumlah penetrasi media terbesar ketiga di Indonesia setelah Youtube dan
Whatsapp.
Bukan hanya itu, berdasarkan data yang didapatkan melalui jurnal
“Perancangan Promosi Produk Kosmetik Salsa” oleh Belle at el pada tahun 2017,
dengan demografis yang serupa dengan produk Beautea menyatakan bahwa
target market yang dituju merupakan pengguna aktif Facebook maupun
Instagram sehingga promosi media ini dinilai efektif dalam menyebarkan
awareness, melakukan research consideration, dan after sales.
2.

Instagram
Aplikasi yang digunakan untuk membagikan video dan foto yang

memiliki relasi secara langsung dengan Facebook. Kepopuleran Instagram
memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mempromosikan produk, merek,
dan bisnis melalui media ini. (Rahmawati, 2016)
Berbeda dengan Facebook, tampilan Instagram lebih berfokus pada
gambar sehingga konsumen lebih mudah melihat jenis-jenis barang dan jasa
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yang ditawarkan. Fitur komentar dan like Instagram dapat dipakai sebagai
pengukur online engagement. (Sabate at el, 2014)
Semakin

tinggi

online

engagement,

maka semakin

tinggi

pula

kemungkinan brand akan semakin dikenal. Online engagement juga dapat
menjadi tolak ukur loyalitas konsumen (Carter, 2015) yang kemudian berguna
terhadap brand awareness.
3.

Brosur
Brosur berperan sebagai referensi produk atau detail produk sebagai

prospek,

membantu

kemampuan

personal

selling

dengan

menciptakan

kredibilitas, sebagai pembeda perusahaan yang satu dari perusahaan lain,
menentukan pegambaran brand image atau sebagai pemecah masalah, dan
menginformasikan melalui cara direct mail campaign. (Marketing for Dummies,
2017)
Oleh karena itu, Beautea menganggap brosur sebagai media yang
dapat menyebarkan awareness tentang produk sekaligus menjadi pembeda
brand.
4.

Whatsapp
Selain memiliki penetrasi media sosial kedua terbesar di Indonesia pada

tahun 2018, Whatsapp juga memiliki banyak user young adult (Handbook of
Research on Integrating Social Media into Strategic Marketing, 2015) sehingga
sesuai dengan target audience yang dituju oleh Beautea.
5.

LINE
Sama halnya dengan Whatsapp, LINE memiliki pengguna remaja yang

tinggi. Selain itu, menurut data dari pakar.co.id (2/3/2018) demografis pengguna
LINE 55 % adalah wanita. Selain itu, fitur LINE@ juga mempermudah user untuk
menciptakan sebuah bisnis yang lebih gampang untuk berkomunikasi dengan
follower.
6.

Tokopedia
Tokopedia merupakan online marketplace di mana penjual dan pembeli

dapat melakukan proses transaksi secara aman dan nyaman. Caranya, barang
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yang ingin dibeli oleh pembeli akan dibayarkan dulu kepada Tokopedia yang
kemudian jika barang sampai dengan sesuai harapan pembeli akan diteruskan
kepada penjual.
Tokopedia juga memiliki fitur ulasan, membership, ads, sehingga
terciptalah ekosistem yang nyaman untuk melakukan transaksi. Berdasarkan
jurnal “Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Kemudahan, dan Keamanan Terhadap
Keputusan Pembelian Secara Online di Tokopedia.com” oleh Fransiska Vania
Sudjatmika terdapat korelasi yang positif terhadap kemudahan dan keamanan
yang dapat mendorong pengguna untuk menggunakan Tokopedia.
7.

Shopee
Sama

halnya

dengan

Tokopedia,

Shopee

merupakan

Online

Marketplace ke urutan ke enam paling banyak diminati di Indonesia pada tahun
2018 dengan 11.301.000 pengguna menurut idntimes,com. Menurut jurnal
“Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Pengalaman Berbelanja, dan Kepercayaan
Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen di Situs Jual Beli Online Shopee di
Kota Jambi” oleh Rendi Yansha pada tahun 2018, 64 % pengguna Shopee
adalah wanita.
8.

Bazaar
Pameran merupakan media usaha yang dilakukan untuk memperagakan

contoh produk atau produk asli di suatu tempat pada waktu tertentu untuk
menimbulkan rasa antusias para pengunjung. (Forsyth, 1987) Macam-macam
pameran meliputi show, exhibition, fair, pekan raya, pasar murah, dan bazaar.
Menurut jurnal “Pameran, Personal Selling, dan Iklan Media Online dalam
Mendorong Penjualan Property” oleh M. Echsanullah dan Anna Wulandari pada
tahun 2018, pameran secara signifikan meningkatkan penjualan hingga 53 %.

3.2.3. Target Audience dan Touchpoint Media
No

Media

Waktu

Touchpoints

Chanel Phases

1.

Facebook

Jam 15:00 WIB

Facebook

Awareness

setiap 3 hari sekali
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2.

Instagram

Jam 18:00 WIB

Instagram

Awareness

setiap 2 hari sekali
3.

Brosur

April 2020

Sutos

Awareness

4.

Tokopedia

Setiap hari jam

Tokopedia

Research Decision

Shopee

Research Decision

LINE

Research Decision

Whatsapp

Research Decision

Organic Market /

Purchase

10:00 - 18:00 WIB
5.

Shopee

Setiap hari jam
10:00 - 18:00 WIB

6.

LINE

Jam 13:00 setiap 3
hari sekali

7.

Whatsapp

Jam 17:00 WIB
setiap 3 hari sekali

8.

Booth

April 2020

bazaar Universitas
Ciputra
Tabel 1. Pemilihan Media

3.2.4. Biaya Media
No

Media

Kategori

Satuan

Harga

Total

1.

Instagram

Biaya Tayang

1 bulan

Rp.

Rp.

100.000

100.000

Rp.

Rp.

100.000

100.000

Rp. 3.000

Rp.

ads
2.

Facebook

Biaya Tayang

1 bulan

ads
3.

Brosur

Biaya Cetak

100
Cetak

4.

5.

Topads

Shopee

Biaya Tayang

Biaya Tayang

300.000

450 - 855

Rp.

klik

300.000

500 klik

Rp. 500

Rp.300.000

Rp.
250.000

Ads
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6.

7.

Booth

Kartu Nama

Biaya Konstruksi

1 Stand

Biaya Cetak

100 Pcs

Rp.

Rp.

2.000.000

2.000.000

Rp. 20.000

Rp.
200.000

8.

Stiker Botol

Biaya Cetak

10

Rp. 15.000

Lembar
9.

Stiker

Biaya Cetak

20

Minuman
10.

Packaging

150.000
Rp. 15.000

Lembar
Biaya Cetak

25 Pcs

Packaging

Rp.
300.000

Rp. 7.000

Rp.
175.000

Box
11.

Rp.

Biaya Cetak

40 Pcs

Rp. 5.000

Rp. 80.000

Refill
12.

Tag teabag

Biaya Cetak

1 Lembar

Rp. 4.000

Rp. 4.000

13.

X Banner

Biaya Cetak

1 Gulung

Rp. 60.000

Rp. 60.000

14.

Panduan

Biaya Cetak

5 Lembar

Rp. 5.000

Rp. 20.000

Biaya Eksekusi

50 Botol

Rp. 8.000

Rp.

Minum
15.

Botol kaca

Desain
16.

Botol

Biaya Eksekusi

Minum

Design

400.000
300 Botol

Rp. 1.500

Rp.
450.000

Plastik
17.

ID Card

Biaya Cetak

2 Buah

Rp. 50.000

Rp.100.000

18.

Paper Bag

Biaya Cetak

50 Buah

Rp. 5.000

Rp.
250.000

19.

Letterhead

Biaya Cetak

1 Lembar

Rp. 4.000

Rp. 4.000

20.

Amplop

Biaya Cetak

1 Lembar

Rp. 4.000

Rp. 4.000

21.

Notebook

Biaya Cetak

5 Buku

Rp. 15.000

Rp. 75.000

22.

Uniform

Biaya Cetak

2 Baju

Rp. 75.000

Rp.

40

150.000
23.

Stempel

Biaya Cetak

1

Rp. 50.000

Rp. 50.000

Stempel
24.

Stiker logo

Biaya Cetak

2 Lembar

Rp. 15.000

Rp. 30.000

25.

Stiker Mobil

Biaya Cetak

1 Buah

Rp.

Rp.

500.000

500.000

Rp. 300

Rp. 90.000

26.

Kantung

Biaya Eksekusi

Teh

desain

300 buah

Total

Rp.
6.142.000

Tabel 2. Anggaran Belanja Design

3.3. Uji Coba Prototype Desain
No

Item Design

Deadline

Thumbnail

Tightissu
e

1.

Foto Produk

28 Febuari 2020

20

10

2.

Postingan Instagram

28 Febuari 2020

25

20

3.

Brosur

28 Febuari 2020

5

1

4.

Postingan Facebook

28 Febuari 2020

2

1

5.

Kartu Nama

28 Febuari 2020

6

3

6.

X banner

28 Febuari 2020

5

4

7.

Logo

28 Febuari 2020

3

3

8.

Booth

28 Febuari 2020

6

3

9.

Stiker Botol

28 Febuari 2020

2

1

10.

Stiker Minuman

28 Febuari 2020

3

1

11.

Panduan Minum

28 Febuari 2020

3

1
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12.

Packaging refill

28 Febuari 2020

2

2

13.

Packaging Kotak

28 Febuari 2020

2

2

14.

Vehicle

28 Febuari 2020

2

2

15.

Buku GSM

28 Febuari 2020

1

1

16.

Letterhead

28 Febuari 2020

2

1

17.

Envelope

28 Febuari 2020

4

2

18.

Paper Bag

28 Febuari 2020

3

2

19.

Uniform

28 Febuari 2020

3

2

20.

ID Card

28 Febuari 2020

3

2

21.

Powerpoint Template

28 Febuari 2020

2

1

Tabel 3. List Item Design
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3.3.1. Layout Komprehensif

Gambar 3. Foto Produk
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Gambar 4. Postingan Instagram
Postingan Instagram berupa produk, tips kecantikan / kesehatan wanita,
penawaran spesial, dan promosi.

Gambar 5. Brosur
Brosur lipat 3, berisi foto produk dan kegunaannya, tentang perusahaan, logo,
ikon media sosial, dan supergrafik.
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Gambar 6. Postingan Facebook

Gambar 7. Kartu Nama
Info diaplikasikan pada bagian kiri bawah kartu nama, yang diatasnya diberikan
keterangan. Logo diaplikasikan pada bagian kanan atas.
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Gambar 8. X Banner
Aplikasi pada x banner ada logo pada bagian kiri, dan tentang perusahaan pada
bagian kanan atas, gambar di tengah, ikon media sosial di bawah, serta
supergrafik.

Gambar 9. Logo
Logo yang dipakai membawa nama brand dengan 3 petal yang membentuk
sebuah bunga yang berada di atas huruf ‘t” namun tidak menghilangkan
keterbacaan dari huruf tersebut dan dipadupadankan dengan selembar daun
sehingga terlihat sebagai setangkai bunga. Di bawah logo terdapat tagline “have
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a beau”tea”ful day” untuk memperjelas bahwa beautea menjual teh dan
mengharapkan hari yang indah bagi konsumen. Palet warna pink digunakan
untuk menunjukkan kesan feminim yang merupakan esensi dari brand.(Colour
Psychology Today, 2016)

Gambar 10. Booth
Background sesuai dengan warna identitas brand, stiker logo diletakkan di
tengah dan supegrafik pada bagian kanan bawah. Meja berwarna putih dengan
logo alternatif Beautea, kulkas di belakang meja, rack display, dan x banner.

Gambar 11. Stiker Botol
Aplikasi stiker botol berupa logo, dan jenis bunga, supergrafik, khasiat bunga,
dan berat bersih isi.
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Gambar 12. Stiker Botol Minum
Stiker botol minum memiliki alignment center, di mana ada logo, jenis minuman,
komposisi, dan kontak info di bawahnya.

Gambar 13. Panduan Minum
Panduan minum memiliki 2 sisi, di sisi satu ada tata cara penyajian teh dan
gambarnya. Sisi baliknya terdapat khasiat masing-masih teh dan kontak info di
bawahnya. Panduan minum akan dikaitkan pada botol.
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Gambar 14. Kemasan Refill
Packaging berupa kertas yang bisa diseal. Bagian depan terdapat logo dan
bagian putih yang dapat dituliskan jenis teh yang ada di dalamnya. Pada bagian
belakang terdapat ikon media sosial beserta kontak info. Supergrafik diletakkan
pada kanan bawah.

Gambar 15. Kemasan Kotak
Packaging kotak untuk menampung teh dalam bentuk kantungan. Terdapat
4 sisi. Depan ada logo, supergrafik, dan jenis teh. sisi kanan keterangan isi, kiri
ikon sosial media, dan belakang tertera saran penyajian dan khasiat teh.
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Gambar 16. Vehicle

Gambar 17. GSM
GSM berisi brand phylosophy, logo usage guide, supergrafik, stationary,
Environmental Graphic Design, dan promotional items.
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Gambar 18. Letterhead
Logo diletakkan sebelah kanan atas dengan supergrafik di sebelah kanan
bawah. Kontak info diletakkan pada bagian bawah kiri.

Gambar 19. Envelope
Warna amplop mengikuti warna brand identity beautea dengan supegrafik di
sebelah kanan bawah, dan logo di sebelah kiri atas amplop. Kontak info dan
nama penerima diletakkan pada bagian sebaliknya.
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Gambar 20. Paper Bag
Paper bag dengan logo align center dan supergrafik kanan bawah. Pada
bagian samping terdapat ikon media sosial dan kontak info.

Gambar 21. Uniform
Baju seragam menggunakan polo shirt berwarna putih dengan kantung
berwarna sesuai identitas brand dan logo. Pada bagian belakang terdapat
supergrafik dan logo.

52

Gambar 22. ID Card
Dalam aplikasi ID card, logo diletakkan dengan alignment center, dan ada
foto staff di tengah. serta nama dan jabatannya.

Gambar 23. Powerpoint Template
Aplikasi identitas visual pada template powerpoint. Head text menggunakan
typeface Quicksand Bold 36 pt dan Quicksand book 18 pt untuk body text.
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3.3.2. Strategi Uji Coba
Strategi uji coba yang dilakukan meliputi, melakukan tes market secara
mikro melalui bazaar, market place dan sosial media, membagikan kuisioner
mengenai design dan persepsi yang ditimbulkan, melakukan Focused Group
Discussion, serta interview extreme dan Expert User.
1. Kuisioner
Dibagikan secara acak melalui media sosial dan group chat room untuk
mendapatkan data secara garis besar.
2. Bazaar
Dilakukan di tempat yang berhubungan dengan orang yang menikmati
bahan alami seperti Organic Market / Sunday Market.
3. Focused Group Discussion
Berisi 6 orang dengan background yang berbeda, 4 mahasiwa, 1 sajrna
desain, 1 pemilik usaha kafe.
4. Market Place
Demi mengetahui daya saing produk secara nyata, produk langsung
dikeluarkan ke pasaran dengan menggunakan market place yang terkenal di
Indonesia, yaitu Tokopedia dan Shopee.
5. Extreme User
Extreme user yang dipilih menyukai teh dan tata cara meminumnya.
Extreme user yang akan dipakai, antara lain:
● Melia: Ibu sekaligus wanita karir yang sibuk yang gemar menikmati
secangkir teh di sore hari.
● Evelyn: Peminat teh yang suka akan teh dengan aroma yang unik.
● Dewi: Health enthusiast yang hobi mengonsumsi produk kesehatan
termasuk teh.
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6. Expert User
Beberapa expert user yang dipilih untuk memvalidasi uji prototype ialah.
● Evelin: sosial media influencer berbasis instagram yang berlokasi di area
Surabaya yang berfokus pada fashion dan produk kecantikan.
● Steven: fotografer dan videografer freelancer yang berhubungan dengan
produk makanan. Pernah membuat video dan foto promotional untuk
Cincau Station dan Crunchaus.
● Eileeni: business owner dari Roti Jadoel dan BBQ Pro yang dijual secara
online.
● Marvin: Branding consultant, owner Maru Design yang telah melayani
berbagai jenis perusahaan seperti JD.ID, SUB CO, dan Sahabat Medika.
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