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Bab III Perancangan

3.1. Strategi Komunikasi Visual

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka Tugas Akhir dan bersumber dari data survei

target market pada jurnal yang telah dibuat peneliti sebelumnya, diketahui bahwa

target market adalah golongan “high resources” (83,3% Profesi Swasta – 16,7% Ibu

Rumah Tangga), yang memiliki sumber daya yang tinggi.

Gambar 1.7. Diagram Pertanyaan Pekerjaan Konsumen

Sumber : Data Olahan Pribadi

Sedangkan secara psikologis, mereka termasuk tipe thinkers (informed,

reflective, content) dan believers (literal, loyal, moralistic). Hasil tersebut didukung

oleh data, bahwa sebanyak 72,2% mengatakan alasan mereka membeli mainan

edukasi tersebut karena mempunyai nilai edukasi. Target market adalah tipe

konsumen yang mengutamakan value pada produk.
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Gambar 1.8. Diagram Pertanyaan Alasan Membelikan Mainan

Sumber : Data Olahan Pribadi

Berdasarkan hasil penggalian data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

pendekatan visual yang dilakukan adalah membuat identitas brand yang lucu dan

menyenangkan, mengingat target audiencenya adalah anak-anak.

Berkaitan dengan perancangan identitas brand, seluruh elemen yang dirancang

juga harus memenuhi standart kejelasan maupun keterbacaan secara tampilan visual.

Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat target market adalah tipe thinkers dan

believers secara psikologis. Perancangan identitas brand yang terlalu rumit akan

menyebabkan salah persepsi sehingga pesan tidak dapat tersampaikan dengan baik.

Penggunaan elemen brand identity, harus disesuaikan dengan target market.

Seperti misalnya ; penggunaan logo yang jelas dan mudah terbaca oleh target market

(orang tua gen X dan Y), pemilihan warna yang cerah untuk menarik perhatian anak-

anak sebagai audience, maupun pembuatan desain packaging dengan bentuk serta

warna yang menarik. Semua elemen brand identity yang dibuat harus diperhitungkan,

baik dari segi fungsi maupun tampilannya secara visual.
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Berdasarkan hasil penggalian data dan keterkaitan antara perancangan produk

dengan teori-teori yang telah diungkapkan, berikut ini solusi dari rumusan masalah

pada Tugas Akhir ini ;

Merancang brand identity dengan tema “fun and playful” untuk brand “CHOMP”

3.2. Konsep Perancangan

Berdasarkan konsep yang telah dirumuskan diatas, berikut ini brand driver

pada konsep perancangan Tugas Akhir ini :

(1) Brand verbal

“CHOMP” adalah mainan 2D puzzle berbahan dasar kayu yang didesain

untuk mengajarkan anak-anak mengenai rantai makanan dasar. Setiap bagian

puzzle mengenalkan anak-anak mengenai producer, consumer, dan

decomposer yang ada pada ekosistem lingkungan yang berbeda. Ketika selesai

disusun, puzzle akan menunjukkan keseluruhan proses makan.

(2) Brand attributes

learning, fun, playful.

(3) Brand line

Brand line dari “CHOMP” adalah “Learning in a fun way”.

3.3 Konsep Gaya Desain.

Gaya desain yang dipilih pada perancangan ini adalah gaya memphis (post

modern). Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2, Karakteristik gaya

memphis menampilkan bentuk-bentuk geometris yang menyenangkan, gambar

yang saling bertumpukkan di atas garis atau titik, harmoni warna pastel, dan

penggunaan tipografi yang berjarak (Meggs P B & Purvis A W,2016).

Dari segi teknis, gaya memphis menampilkan pola yang terkesan tidak

beraturan dengan berbagai macam variasi motif, serta penggunaan berbagai

macam warna-warna cerah seperti merah, biru, merah muda, hijau maupun

kuning.

Gaya Memphis sejalan dengan pengembangan bentuk geometris puzzle

pada produk. Gaya desain ini juga mampu menghadirkan kesan fun melalui

pemilihan warna-warna cerah atau warna pastel, juga kesan playful karena

susunan pola elemen yang bervariatif.
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Gambar 1.9. Moodboard Design “CHOMP”

Sumber : Penelitian Internal
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Berikut ini aplikasi gaya Memphis pada komponen dan ciri-ciri visual pada

perancangan brand identity “CHOMP” ;

Komponen Desain Ciri-ciri Visual

Typeface Sans Serif Round type (typeface dengan ujung

huruf membulat)

Layout Symmetrical balance (penempatan pola

elemen desain yang seimbang)

Logo Logotype (costumize typeface)

Color pallete Penggunaan warna-warna cerah

(pengembangan dari warna dasar)

Element Garis, titik, bentuk-bentuk pengembangan

geometris dasar (gaya desain Memphis)

Tabel 1.1. Tabel Komponen dan Ciri-ciri Visual “CHOMP”

Sumber : Penelitian Internal

3.3.1 Gaya Layout dan Komposisi

Gaya layout yang digunakan pada perancangan ini adalah

pengembangan dari gaya desain Memphis. Pada gaya desain Memphis,

layout disusun secara “symmetrical balance”, elemen desain diletakkan

saling bersinggungan/bertumpukan, dengan penggunaan warna yang cerah.

Hal ini bertujuan untuk menghadirkan kesan yang lebih dinamis dan

menarik perhatian audience.

3.3.2 Elemen Desain

Elemen desain yang digunakan pada layout merupakan

pengembangan dari bentuk-bentuk geometris dasar. Pada elemen desain

“CHOMP”, pattern yang digunakan disesuaikan dengan logo brand “playful”
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dan “fun”, seperti pattern gelombang, dot (titik-titik), efek stipple (bercak cat),

dan garis lengkung. Penggunaan elemen ini dimaksudkan untuk

menghadirkan kesan yang lebih “fun” dan dinamis.

3.3.3 Color Pallete

Pemilihan warna pada desain menggunakan warna-warna cerah

seperti blue, orange, yellow, pink dan purple. Warna-warna ini dipilih karena

sesuai dengan warna desain Memphis yang menggunakan warna-warna

cerah. Menurut (Wheeler A, 2017), warna digunakan untuk membangkitkan

emosi dan mengekspresikan kepribadian. Pemilihan warna yang cerah dan

colorful, dimaksudkan untuk menarik perhatian anak-anak sebagai

audience.

3.3.4 Logo

Logo yang digunakan merupakan customize typeface. Pada

perancangan ini, logo dibuat dengan menggabungkan ilustrasi pada

typeface berjenis sans serif. Menurut (Wheeler A, 2017), Logotype dapat

menggunakan font asli, dimodifikasi, ataupun digambar ulang.

3.3.5 Typeface

Menurut (Wheeler A, 2017), Typeface harus mendukung hirarki

informasi yang disampaikan. Pada perancangan ini, typeface yang

digunakan adalah jenis sans serif (tanpa kait) yaitu “gotham rounded family”.

Typeface ini dipilih karena mempunyai ujung huruf round (bulat). Hal ini

bertujuan untuk menghindari kesan “kaku” dan formal pada komposisi

desain.

3.4 Strategi Media.
Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, target market

merupakan orang tua gen X dan Y, pria/wanita, dengan rentang usia 25 – 54 tahun.

Target market merupakan golongan high resource menengah ke atas. yang lebih

mengutamakan value pada produk yang dibeli.

Dari segi behavior, target market merupakan tipe work-life balanced, Sehingga,

media yang tepat untuk membangun awareness dengan target market adalah
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media yang dapat menjangkau aktivitas harian target market diluar jam-jam sibuk,

yaitu melalui penggunaan media sosial.

Berikut ini strategi media exposure yang digunakan untuk menjangkau target

market :

1. Untuk membangun awareness, media yang dipilih adalah Instagram Feed-

Story dan Facebook Post. Media ini sesuai, karena target market merupakan

pengguna media sosial yang aktif. Menurut (Godey B, Manthiou A, Pederzoli

D, Rokka J, Aiello, G, Donvito R & Singh R, 2016), Facebook merupakan

media yang digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan topik

tertentu, sedangkan Insatgram berfokus pada konten, diskusi, maupun

review.

2. Untuk membantu mengevaluasi Value Proposition yang ditawarkan, media

yang dipilih adalah Instagram Feed & Story. Pada Instagram Business,

terdapat menu insight untuk melihat respon target market terhadap

awareness yang disampaikan.

3. Untuk memfasilitasi terjadinya transaksi jual-beli, adalah Packaging dan X

Banner. Packaging memberi nilai tambah pada produk (Rowles D, 2018)

sedangkan X Banner mendukung terjadinya transaksi jual-beli pada saat

pameran. X Banner dbutuhkan untuk menyampaikan informasi produk dan

promosi pada saat penjualan.

4. Untuk membantu menyampaikan Value Proposition yang ditawarkan, media

yang dipilih adalah Poster dan Information Card. Poster dibutuhkan untuk

menyampaikan informasi produk, sedangkan information Card dibutuhkan

untuk menyampaikan informasi secara detail. Poster dan Information Card

sesuai, karena ditujukan pada target market yang spesifik (Arora N, 2018).

5. Untuk menyediakan sarana pendukung pasca transaksi (after sales

services), media yang dipilih adalah Thankyou Card dan Sticker. Thankyou

Card dan Sticker dibutuhkan untuk membangun engagement dengan target

market yang membeli produk. Kedua media sesuai, karena ditujukan pada

target market yang spesifik (Arora N, 2018).
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3.5 Target Audience dan Touchpoint Media

Berikut ini tahapan komunikasi yang dilakukan terhadap target market ;

No Media Waktu Touchpoints Chanel
Phases

1 Facebook Seminggu 3X
(Maret - Mei)
Jam 15.00-17.00

Facebook Post
(online)

- Brand
awareness

- Evaluasi VP

2 Instagram Seminggu 3X
(Maret - Mei)
Jam 15.00-17.00

Instagram Feeds &
Instastory (online)

- Brand
awareness

- Evaluasi VP

3 Packaging 2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

- Memfasilitasi
Transaksi

4 Poster 2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual
(offline)

- Menyampaikan
VP

5 X banner 2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

- Memfasilitasi
transaksi

6 Information
card

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

- Menyampaikan
VP

7 Thankyou
card

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

- After Sales
Service

8 Sticker 2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

2 – 4 Mei 2020,
Pameran Virtual

- After Sales
Service

Tabel 1.2 Pemilihan Media
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3.6. Biaya Media

Berikut ini anggaran belanja keseluruhan media promosi yang dikeluarkan

pada perancangan Tugas Akhir ini ;

NO Media Kategori Harga Satuan Total

1 Facebook Biaya Tayang - - -

2 Instagram Biaya Tayang - - -

3 Packaging Biaya Cetak 10.000 2 pcs 20.000

4 Poster Biaya Cetak 5.000 2 pcs 10.000

5 X banner Biaya Cetak 45.000 1 pcs 45.000

6 Information Card Biaya Cetak 2.000 2 pcs 4.000

7 Thankyou Card Biaya Cetak 2.000 2 pcs 4.000

8 Sticker Biaya Cetak 2.000 4 pcs 8.000

9 Semua Biaya Desain 200.000 8 item 1.600.000

Total 1.691.000

Tabel 1.3 Anggaran Belanja Desain

3.7 Uji Coba Prototype Desain

Uji coba prototype desain bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat

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

tarik dari desain yang telah dihasilkan. Berikut ini daftar seluruh item desain yang

dibuat pada perancangan ini ;

NO Item Desain

1 Logo

2 Typeface

3 Color Pallete

4 Element (Supergraphic)
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5 GSM & Stationary Set (Business Card,

Letterhead, Envelope, Stamp)

6 Office Tools Design (Invoice, Mug, T-shirt)

7 Facebook Post

8 Instagram Feed & Story

9 Packaging

10 Poster

11 X banner

12 Information Card

13 Thankyou Card

14 Sticker

Tabel 1.4 Item Desain

3.7.1. Layout Komprehensif

a) Logo

Logo yang dibuat pada perancangan ini merepresentasikan “eating

process” yang diwujudkan pada huruf C seolah-olah memakan huruf H.

Body Logo dibuat membesar, seperti bubble, tujuannya untuk mendapatkan

kesan yang lebih “fun”. Warna logo juga menggunakan warna cerah,

sehingga menimbulkan kesan ceria dan menyenangkan.

Gambar 1.10. Logo “CHOMP”

Sumber : Penelitian Internal
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b) Typeface

Typeface yang digunakan pada media adalah “Gotham Rounded

Family : Bold dan Light” berjenis sans serif (tanpa kait). Typeface ini dipilih

karena mempunyai bentuk ujung huruf bulat (round) dan mampu

menghadirkan kesan yang tidak formal/kaku.

Gambar 2.1. Typeface Gotham Rounded

Sumber : Penelitian Internal

c) Color Pallete

Pemilihan warna pada desain menggunakan warna-warna cerah seperti

blue, orange, yellow, pink dan purple. Warna-warna ini dipilih karena sesuai

dengan warna desain Memphis yang menggunakan warna-warna cerah.

Pemilihan warna yang cerah dan colorful, dimaksudkan untuk menarik perhatian

anak-anak sebagai audience.

Gambar 2.2. Color Pallete

Sumber : Penelitian Internal

GOTHAM ROUNDED BOLD
GOTHAM ROUNDED LIGHT

783EA9
C  : 64%
M  : 87%
Y  : 0%
K  : 0%

2AC1DD
C  : 67%
M  : 0%
Y  : 11%
K  : 0%

F88407
C  : 0%
M  : 59%
Y  : 100%
K  : 0%

F8D404
C  : 4%
M  : 13%
Y  : 100%
K  : 0%

EB3A79
C  : 1%
M  : 91%
Y  : 25%
K  : 0%
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d) Element

Elemen desain yang digunakan pada layout merupakan pengembangan

dari bentuk-bentuk geometris dasar. Pada elemen desain “CHOMP”, pattern

yang digunakan disesuaikan dengan logo brand “playful” dan “fun”, seperti

pattern gelombang, dot (titik-titik), efek stipple (bercak cat), dan garis lengkung.

Penggunaan elemen ini mengacu pada gaya desain Memphis dan bertujuan

untuk menghadirkan kesan yang lebih “fun” dan dinamis.

Gambar 2.3. Element & Supergraphic

Sumber : Penelitian Internal

e) GSM (Graphic Standart Manual) & Stationary Set

GSM dibuat untuk membantu target market mengenal identitas brand secara

lebih detail. Sedangkan stationary dibuat sebagai kebutuhan brand untuk keperluan

administratif. Stationary yang dibuat pada perancangan ini antara lain ; business

card, letterhead, envelope dan stamp.

Secara konsep, desain letterhead dan envelope dibuat menggunakan

penempatan supergrafis pada kiri bawah layout. Sedangkan untuk GSM dan

business card dibuat sesuai dengan gaya desain Memphis. Untuk stamp, diambil

dari logo dan dibuat satu warna.
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1. GSM

Gambar 2.4. GSM (Graphic Standard Manual)

Sumber : Penelitian Internal

2. Business Card

Gambar 2.5. Business Card

Sumber : Penelitian Internal
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3. Letterhead

Gambar 2.6. Letterhead

Sumber : Penelitian Internal

4. Envelope

Gambar 2.7. Envelope

Sumber : Penelitian Internal
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5. Stamp

Gambar 2.8. Stamp

Sumber : Penelitian Internal

f) Office Tools Design

1. Invoice

Gambar 2.9. Invoice

Sumber : Penelitian Internal
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2. Mug

Gambar 2.10. Mug

Sumber : Penelitian Internal

3. T-shirt

Gambar 3.1 Tshirt

Sumber : Penelitian Internal
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g) Facebook Post

Pada perancangan ini, konsep desain “facebook post” dibuat untuk

mengarahkan (redirect) target market pada Instagram. Tujuannya supaya

komunikasi pesan dapat difokuskan pada satu media yaitu Instagram. Strategi ini

juga digunakan kompetitor untuk membuat target market baru untuk menggali

informasi brand lebih jauh.

Gambar 3.2. Facebook Post

Sumber : Penelitian Internal
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h) Instagram Feed & Story

Untuk meningkatkan awareness target market, salah satu media yang

digunakan adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang tidak

hanya berfokus pada konten, namun juga diskusi dan review. Dari segi

konsep, desain dibuat lebih interaktif dengan menggunakan bahasa

komunikasi yang mudah dipahami oleh target market (orang tua) maupun

anak-anak sebagai audience.

Gambar 3.3. Instagram Feed & Story

Sumber : Penelitian Internal
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i) Packaging

Ide konsep packaging yang dibuat pada perancangan ini menggunakan

model hardcover book. Ide awalnya adalah bagaimana produk tetap bisa

didisplay tanpa perlu membuang packagingnya. Penggunaan warna packaging

juga disesuaikan dengan color pallete. Bagian depan berisi gambar logo dan

tulisan “series”, sedangkan bagian belakang berisi informasi singkat mengenai

gambar rantai makanan.

Gambar 3.4. Packaging

Sumber : Penelitian Internal
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j) Poster

Pada perancangan poster, konsep didesain untuk mengajak audience

mengikuti pameran yang diselenggarakan pada bulan Mei. Konten berisi

pengenalan brand dan produk, serta penawaran diskon harga promosi.

Gambar 3.5. Poster

Sumber : Penelitian Internal
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k) X Banner

X banner dibuat dipilih untuk membantu memfasilitas terjadinya transaksi,

sehingga diskon harga promosi diletakkan sebagai headline, sedangkan informasi

mengenai brand dan foto produk diletakkan dibawahnya.

Gambar 3.6. X Banner

Sumber : Penelitian Internal
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l) Information Card

Information Card pada perancangan ini dibuat untuk menyampaikan

informasi mengenai mengenai brand secara lebih detail. Konsep desain dibuat

double sided, sisi depan gambar, sedangkan informasi brand diletakkan sisi

sebaliknya.

Gambar 3.7. Information Card

Sumber : Penelitian Internal

m) Thankyou Card

Thankyou Card dibuat sebagai after sales services, pada saat customer

membeli produk. Konsep desain dibuat double sided yang berhubungan. Bagian

depan gambar karakter, dibaliknya bubble text bertuliskan ucapan terima kasih.

Gambar 3.8. Thankyou Card

Sumber : Penelitian Internal
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n) Sticker

Sticker dibuat sebagai after sales services, pada saat customer membeli

produk. Sticker dimaksudkan untuk memberi nilai tambah sekaligus membangun

awareness dengan customer. Desain sticker diambil dari logo “CHOMP”.

Gambar 3.9. Sticker

Sumber : Penelitian Internal

3.7.2. Strategi Uji Coba

Strategi Uji Coba yang dilakukan pada perancangan ini, adalah melalui

interview expert dan extreme user. Expert user merupakan orang yang ahli dalam

bidang Desain Komunikasi Visual dan Social Media Marketing. Expert desain

bernama Trinzi, berprofesi sebagai Senior Graphic Designer di YCAB salah satu

NGO (Non Profit Organization) Jakarta. Expert Social Media bernama Hepi,

berprofesi sebagai Social Media Analyst di PERIPLUS Jakarta. Sedangkan untuk

Extreme User merupakan konsumen produk sejenis, memiliki anak dibawah 12

tahun, berprofesi sebagai staff di PERIPLUS Jakarta. Uji Coba akan dilaksanakan

pada tanggal 23 Maret s/d 6 April 2019, melalui media komunikasi daring

(Whatsapp).
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3.7.3. Instrumen Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data

melalui metode wawancara.

Tabel 1.5 Instrumen Pengumpulan Data

NO
TEKNIK
PENGUMPU LAN
DATA

SUMBER
DATA

INSTRUMEN

1 Wawancara Expert user - Pendapat mengenai desain &
media yang dipilih

- Apakah Trend desain sesuai
dengan target market?

- Pendapat mengenai strategi

promosi media

2 Wawancara Extreme user - Persepsi mengenai media promosi
(Instagram & facebook)

- Preferensi media promosi yang
diharapkan

- Pesan media promosi sudah
tersampaikan/belum
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