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Bab III Metode Pengembangan 

3.1. Model Pengembangan 

Jaman dahulu sebagian orang masih penjual menggunakan buku telpon 

“Yellow Page”, dengan perkembangan yang sudah maju orang lebih mencari 

informasi secara online. Memanfaatkan situs website yang dirancang untuk 

mempermudahkan orang dalam mencari penjual dengan mudah. Website dibuat 

menggunakan tulisan HTML (Hypertext Markup Language) yang disimpan dan 

diunggah ke server web yang akan menghosting file yang siap dijaringkan untuk 

melihat atas permintaan menggunakan HTTP protocol menurut (Wood,2018). 

Website yang dirancang harus kondisi baik dan mudah dipahami oleh 

pengunjung. 

Banyak penjual kesulitan membuat website secara online karena 

memikirkan konten dan layout. Informasi yang akan disertakan dalam inventaris 

konten harus disesuaikan dengan apa yang ingin diketahui tentang konten dan 

sebagai proyek yang berkembang menurut (Leon, 2016). Untuk mendapatkan 

hasil maksimal dalam membuat website yaitu membuat inventaris konten sesuai 

tema. Semua data dikumpulkan menjadi satu untuk di olah kembali dan 

dirancang menjadi website. 

Tampilan website yang telah dibuat sesuai dengan layout atau tata letak 

akan menghasilkan website responsif. Dalam buku design web responsive 

adalah metode yang memungkinkan desain untuk merespons berdasarkan input 

dan lingkungan pengguna, dan dengan demikian disadarkan pada ukuran layar, 

perangkat dan orientasinya menurut (Hussain, 2017). Filosofi ini memadukan 

unsur-unsur grid yang fleksibel dan tata letak, gambar dan media dalam CSS. 

Dengan melakukan desain user interface yang efektif harus memperhatikan 

aspek grafik, layout dari informasi, logika dalam bernavigasi. Perancang user 

interface untuk menyatukan elemen-elemen ke dalam website tertentu secara 

user friendly. Agar website menjadi responsive dan dapat dipakai berbagai 

macam smartphone atau tablet maupun laptop/PC. 

Melihat adanya peluang untuk membuat website bagi para UMKM, 

Facawebindo merancang website perusahaan Facawebindo sendiri agar bisa di 

akses oleh para UMKM.  Dimana di website tersebut para UMKM dapat melihat 
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paket harga yang ditawarkan Facawebindo berserta informasi lain yang berguna 

untuk diketahui. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Facawebindo ingin memposisikan diri sebagai perusahaan yang menawarkan 

kemudahan dalam membuat website dimana harga yang ditawarkan tanpa biaya 

tambahan lain-lain seperti biaya service atau maintance. Selain itu, template yang 

diberikan adalah premium dan sudah termasuk plugin-plugin premium tanpa 

mengeluarkan biaya. 

Brand attributes yaitu bergaransi, gratis konsultasi, pengerjaan kilat, harga 

terjangkau dan website seo dan mobile friendly. Untuk tagline Facawebindo adalah 

bikin Website Tidak Harus Mahal. 

Berdasarkan dari brand verbal dan brand attributes yang dimiliki oleh 

Facawebindo, maka daya desain yang akan dikembangkan adalah Gaya Flat 

Design. 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya Visual yang akan digunakan dalam website dan media promosi 

Facawebindo adalah Gaya Flat Design yang mengusung bentuk simpel atau 

sederhana yang segala bentuk effect gradasi, bayangan, glossy dan lain-lain. 

Sehingga menampilkan bentuk flat sederhana dan perpaduan warna yang enak 

dilihat. Tetapi definisi dari Gaya Flat Design atau desain datar dapat di artikan 

sebagai gaya desain antarmuka yang meminimalkan dari elemen gaya ilusi tiga 

dimensi seperti bayangan pada icon maupun gradien dan tektur pada icon dan 

tulisan. Semua desain datar harus fokus pada elemen sederhana, warna yang 

datar dan tipografi. Desain datar dapat memberikan informasi dengan cepat 

dengan terlihat menarik. Hal yang paling mudah dengan menggunakan gaya flat 

design adalah dapat mengikuti tampilan atau ukuran dari browser website di 

berbagai perangkat atau yang disebut responsif. Situs website dengan 

menggunakan flat design dapat mengubah ukuran dengan mudah dan masih 

mendapatkan ketajaman pada layar desain tersebut.  

Desain datar / Flat Design adalah gaya desain digital yang merupakan salah 

satu tren yang paling banyak dibahas menurut (Pratas, 2014). Ini ditandai dengan 

tampilan yang sangat minimalis, fokus pada menghapus semua elemen dan efek 
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tambahan dari suatu desain, seperti bevel, bayangan, efek pencahayaan, 

kedalaman, tekstur, dan setiap elemen yang menciptakan dan memberi tambahan 

Dimensi untuk elemen-elemen ini. 

Apa yang membuat orang tertarik dengan desain Flat menurut Pratas dalam 

bukunya yang berjudul Creating Flat Design Websites, Design and develop your 

own flat design websites in HTML, adalah sebagai berikut: 

1. Tata letak lebih terstruktur dan tampilan visual yang mengutamakan unsur 

fungsional, membuat tata letak lebih terstruktur dan lebih mudah dimengerti. 

2. Tampilan desain tidak terlalu padat. Prinsip dari flat design Less is more, 

flat design/ desain datar cenderung banyak whitespace atau ruang putih di 

background website. 

3. Waktu loading untuk lebih cepat website bagi pengguna/ pengunjung 

karena website menghadirkan lebih sedikit object maka proses loading website 

menjadi lebih ringan dan cepat. 

 

3.2.1.1 Gaya Layout 

Gaya layout yang akan digunakan adalah Grid dan Flat Design. Desain datar 

/ Flat Design adalah gaya desain digital yang merupakan salah satu tren yang 

paling banyak dibahas menurut (Pratas, 2014). Ini ditandai dengan tampilan yang 

sangat minimalis, fokus pada menghapus semua elemen dan efek tambahan dari 

suatu desain, seperti bevel, bayangan, efek pencahayaan, kedalaman, tekstur, 

dan setiap elemen yang menciptakan dan memberi tambahan Dimensi untuk 

elemen-elemen ini. 

Flat design menghilangkan 3 dimensi pada taampilan website dan 

meminimalkan desain dengan menghilangkan beberapa object yang bukan tujuan 

pasti dari isi website. layout sangat penting dalam pembuatan website sehingga 

mempermudah pengguna untuk menangkap informasi yang akan disampaikan di 

dalam website. Layout yang tepat dalam website yaitu flat design yang 

memberikan design minimalis dan fleksibel secara responsive di mobile.  

Grid adalah alat penting dalam desain grafis serta desain digital. Grid adalah 

kombinasi garis imajiner yang menentukan jarak dan dimensi tata letak utama dan 

itu adalah dasar dari sebuah antarmuka, yang di atasnya tata letak akan dirancang 

menurut (Pratas, 2014). Ini adalah kerangka kerja yang memberi pengguna 

orientasi dan panduan untuk mendesain setiap halaman dan setiap konten bagian, 
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tanpa harus khawatir tentang perataan, margin aman, dan jarak. Ini karena grid 

sudah dikembangkan sebelumnya hindari perhitungan ini untuk setiap halaman.  

Kisi-kisi itu jelas penting pada setiap bagian desain, tetapi kepentingannya 

tidak bisa dipungkiri untuk flat. Karena desain datar cenderung memiliki lebih 

sedikit kotak dan garis, kisi tersebut sangat luar biasa penting untuk menyatukan 

semua elemen visual untuk membentuk tata letak. Dua elemen disejajarkan dapat 

memberikan persepsi penonton tentang blok atau garis, dan ini visual persepsi 

dibangun menggunakan kisi-kisi ini dan dengan memastikan bahwa keberpihakan 

ini benar. 

 

Layout dalam pengguna sistem grid sangat membantu untuk menampilkan 

proposional dan sistematis. Grid sangat penting sebagai alat dalam tata letak yang 

dapat menentukan posisi tertentu yang memungkinkan pembaca dapat 

mengakses dan memahami konten di website dengan mudah. Layout yang 

digunakan dalam website agar sangat mudah di telusuri oleh pembaca yaitu layout 

1 grid.  Agar lebih mudah di telursuri menggunakan smartphone atau tablet yang 

cenderung lebih kecil dan memanjang dibandingkan layar komputer yang lebih 

lebar dan memiliki ketajaman resolusi yang lebih tinggi.  

Website akan menampilkan one page terdapat Home, About, Portofolio, 

Contact. Layout website akan didesain menggunakan sistem grid. Website sendiri 

dapat digunakan untuk layar handphone atau tablet. 

 

3.2.1.2 Gaya Typografi 

Tipografi sangat penting untuk tata letak desain datar menurut  (Pratas, 2014). 

Untuk mengikuti garis kesederhanaan dan bentuk geometris, sans-serif adalah 

pilihan yang pasti saat bekerja dengan tipografi dalam bentuk datar. Ada sejumlah 

tipografi yang lebih umum ditemukan dan digunakan dalam desain datar. Ini dipilih 

sebagai tipografi dengan karakteristik mereka dalam pikiran. Jenis huruf ini 

biasanya geometris; Namun, dengan kemungkinan memiliki sudut bulat yang 

halus, mereka sering digunakan dalam huruf besar dalam judul. Ini penggunaan 

semua huruf besar dalam sebuah kata juga untuk membuat tampilan yang lebih 

berdampak bagi kata, dan ini juga bisa dicapai dengan bobot lebih berat pada font.  

Seharusnya font yang bagus memiliki beberapa bobot yang berbeda untuk 

dapat mencampur gaya ringan dengan tebal atau ekstrabold satu, karena 
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campuran dua bobot yang berlawanan ini terlihat bagus secara visual, dalam judul 

dan di blok teks. Ini memberi fokus yang lebih besar pada judul dengan 

menciptakan kontras visual ini. Font yang sesuai dengan website yaitu font 

Montserrat yang merupakan font san serif yang sering digunakan pada body 

website. 

 

3.2.1.3 Gaya Warna 

Aturan untuk menggunakan warna dalam flat cukup sederhana: hindari 

gradien dan tekstur menurut (Pratas (2014). Warna-warna ini harus digunakan 

sebagaimana adanya, tanpa modifikasi apa pun. Bahkan warnanya datar akan 

terlihat seperti itu memiliki sedikit gradien karena cara layar LCD dibangun karena 

warnanya tidak akan persis sama di setiap area layar, dan juga, cahaya yang 

mengelilingi perangkat Anda memiliki pengaruh padanya. Jadi, cobalah untuk 

menguji warna Anda dan pilih palet yang berfungsi dan terlihat bagus. Aturan untuk 

menggunakan warna dalam flat cukup sederhana: hindari gradien dan tekstur. 

Website akan menggunakan warna bernuansa biru dan putih sesuai dengan logo. 

Warna tersebut digunakan untuk menimbulkan kesan minimalis. Pada tulisan 

menggunakan warna hitam dan biru untuk text body, titile dan main menu. 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Media komunikasi yang akan digunakan sebagai media promosi 

Facawebindo adalah antara lain: 

 

3.2.2.1 Facebook Ads 

Facebook Ads sangat membantu memasarkan website dengan cepat 

mendapatkan pengunjung dan memberi informasi kepada audience adanya jasa 

website untuk UMKM dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan. Facebook 

Ads mampu menargetkan sesuai target yang diinginkan dengan mudah. Sarif 

Hidayat, Hari Suryanto dan Jansen Wiratama (2017:419) F-commerce /  Facebook 

E-commerce adalah kemampuan untuk menjalankan transaksi pada facebook 

tanpa meninggalkan jaringan dan integrasi facebook pada bentuk tradisional e-

commerce berbasis web.  
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3.2.2.2 Instagram Ads 

Instagram Ads membantu menjangkau audience dengan efektif dan sesuai 

target yang diinginkan. Dengan adanya instagram ads membantu mempromosikan 

website agar lebih banyak customer untuk mengunjungi dan membeli melalui 

website. Apalagi perusahaan kami membutuhkan pemasaran yang maksimal. 

Instagram memiliki pengguna aktif menggunakan instagram sebagai media 

promosi yang baik. Ronald Sukwadi, MM Wahyuni Inderawati, dan Maria Yemima 

Indah (2016:123). Media sosial yang banyak diminati untuk online marketing 

adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan 

membagikannya keberbagai layanan jejaring sosial Instagram, merupakan media 

sosial yang dipakai untuk menampilkan foto dan video ini bisa dimanfaatkan 

menjadi online shop atau biasa disebut “olshop”. Kini telah banyak yang akun-akun 

instagram yang dipakai untuk berjualan. Barang-barang yang di jual di Instagram 

sangat beragam.  

 

3.2.2.3 Seragam 

Seragam menjadi media promosi yang sangat efisien seperti iklan berjalan 

yang cocok dipakai ketika acara pameran atau event. Menurut jurnal Perancangan 

Media Promosi Untuk Memperkenalkan Kaosdhewe di Kota Semarang: Sebuah 

identitas perusahaan tidak luput dari warna yang sering dilihat sehari-hari oleh 

para relasi, dalam merancang dengan menggunakan identitas warna yang tepat 

dan sesuai dengan identitas produk dan perusahaan yang sudah ada, sehingga 

memudahkan pelanggan untuk mengingat media promosi yang akan dirancang.  

 

3. 2.2.4 Booth 

Sangat dibutuhkan ketika acara event / pameran untuk customer yang ingin 

bertanya langsung dengan perusahaan kami dengan mudah. Menurut Jurnal 

Perancangan Compact Booth untuk Produk Pakaian dan Aksesoris pada indoor 

market : Konsep compact Booth ini dirancang berdasarkan tujuan memenuhi 

kebutuhan para pengusaha yang sering mengikuti pameran, antara lain 

kemudahan dalam penggunaan booth yang praktis dan multifungsi, menghemat 

waktu pada proses instalasi setting booth, serta meningkatkan kreativitas dalam 
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desain dan penataan display booth, sehinggaa dapat menambah nilai branding 

dan produk yang dijual.  

 

3.2.2.5 X-Banner 

X-Banner sangat penting untuk acara event untuk menarik pengunjung untuk 

datang melihat lebih dekat tentang jasa yang akan kami berikan. Hana Silvana dan 

Damayanty (2014:106) Promosi melalui media x-banner yaitu penyampaian 

publikasi suatu produk atau jasa dengan menggunakan teknologi cetak dalam 

format poster yang biasa ditempel di dinding, dipasang pada dudukan yang ringan 

sehingga mudah dipindahkan, serta dalam format digital pada sebuah media web 

atau blog atau media jejaring sosial.  

 

3.2.2.6 Brosur 

Brosur sangat mudah di sebarkan ke tempat penting dalam acara/ event/ 

bazar. Informasi yang disampaikan dapat dibaca dengan baik ketika sedang 

melakukan kegiatan bekerja atau sedang santai dan mempunyai waktu luang. 

Ruth Stefanie (2013:310) brosur umumnya berisi pesan-pesan yang bersifat 

informative, persuasive, dan factual. Maksud dari sifat-sifat tersebut adalah, pesan 

dalam brosur umumnya memuat informasi yang ingin disampaikan kepada 

khalayak. Pesan dalam brosur juga memudahkan para pembaca agar dapat 

dengan mudah tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh brosur tersebut. 

Peran dalam brosur juga mudah dimengerti dan dipahami serta dibuat semenarik 

mungkin, dan selalu berisi hal-hal baru yang berkaitan dengan produk perusahaan. 

Maka dengan sifat-sifat pesan tersebut, dapat mempengaruhi khalayak untuk 

membeli atau menggunakan produk-produk yang ditawarkan dalam brosur. 

 

3.2.2.7 Tote Bag 

Tote bag sangat praktis dan bisa digunakan untuk membawa apa saja. Tote 

bag sangat simple dan mudah dilipat dan multifungsi. Pesan yang ingin 

disampaikan dapat dicetak di tote bag. Pemasaran ini seperti iklan berjalan tanpa 

mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Menurut Jurnal Pengaruh Promosi 

Penjualan dalam Meningkatkan Penjualan Mobil Mitsubishi pada PT. Pekan 

Perkasa Berlian Motor Pekanbaru : Pemberiaan hadiah, yaitu perusahaan akan 
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memberikan hadiah langsung seperti kalender, pulpen, baju kaos, handphone dan 

lainnya kepada konsumen yang melalukan transaksi pembelian.  

 

3.2.2.8 Kartu Nama 

Kartu nama sebagai alat promosi sederhana karena konsumen akan 

menyimpan kartu nama tersebut jika konsumen membutuhkan jasa atau produk 

tersebut yang ditawarkan dan dapat menghubungi kemudian hari. Kartu nama 

dapat memberikan informasi kepada orang lain seperti mulut ke mulut. Didik 

Darmadi (2013:22) promosi penjualan itu terdiri dari bermacam-macam alat 

intensif, kebanyakan di desain untuk kepentingan jangka pendek untuk 

merangsang dengan cepat para konsumen agar melakukan pembelian produk 

tertentu melalui perdagangan.  

 

3.2.2.9 Whatsapp 

Whatsapp sudah menjadi alat kebutuhan berkomunikasi melalui pesan online 

sebagai pengganti BBM yang dulu laris sering digunakan oleh seluruh dunia 

karena sangat mudah dalam berkomunikasi dan memasarkan produk dan 

informasi dengan broadcast. Perkembangan semakin maju dan whatsapp dengan 

menggunakan nomer telpon sudah bisa koneksi dengan orang secara online. 

3.2.3 Program Media  

No.  Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Instagram 

Ads 

Selama 

bisnis 

berjalan 

Pengguna 

Instagram 

Membangun Awereness konsumen 

terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan 

2 Facebook 

Ads 

Selama 

bisnis 

berjalan 

Pengguna 

Facebook 

Membangun Awereness konsumen 

terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan, 

3 Seragam Selama 

Acara 

Event 

Event Menyampaikan Value Proposition 

kepada konsumen 
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4 Booth Selama 

Acara 

Event 

Event Membangun Awareness, Evaluasi 

Value roposition, After Sales 

Service, menyampaikan value 

proposition 

5 X- Banner Selama 

Acara 

Event 

Event Membangun Awereness konsumen 

6 Brosur Selama 

Acara 

Event 

Event Membangun Awereness konsumen 

7 Tote Bag Selama 

Acara 

Event 

Event Menyampaikan Value Proposition 

kepada konsumen 

8 Kartu 

Nama 

Selama 

Bisnis 

berdiri 

dan 

Acara 

Event 

Internal 

Perusahaan 

dan Event 

Membangun Awereness konsumen, 

Evaluasi Value Proposition 

 

9 Whatsapp 

Promosi 

Selama 

Bisnis 

berdiri 

dan 

Acara 

Event 

Internal 

Perusahaan 

dan Event 

Membangun Awereness konsumen 

terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga  Total 

1 Seragam Biaya Produksi 12 pcs 65.000 780.000 
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2 Booth Biaya Produksi 1 pcs 850.000 850.000 

3 X-Banner Biaya Produksi 2 pcs 75.000 150.000 

4 Brosur Biaya Produksi 1 Rim 150.000 150.000 

5 Tote Bag Biaya Produksi 100 Pcs 10.000 1.000.000 

6 Kartu Nama Biaya Cetak 2 Pcs 15.000 30.000 

 Total 8.085.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba akan dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk 

mengevaluasi produk prototype agar dapat dikembangkan lebih lanjut, dan untuk 

memperbaiki kekurangan dari produk prototype tersebut. Produk yang akan diuji 

coba adalah website Facawebindo dan media promosi. 

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

3.3.1.1 Facebook Ads 

 

Konsep 1 

Menggunakan warna latar 

hitam sesuai dengan tone 

atau gaya warna dari 

Facawebindo 

 

Konsep 2 

Latar background 

menggunakan warna hitam 

sebagian dan menggunakan 

gambar portofolio sebagai 

latar 

 

Konsep 3 

Dibagi menjadi 2 object 

bagian atas dan bawah 

portofolio dengan gambar 
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3.3.1.2 Instagram Ads 

 

Konsep 1 

Gaya warna putih pada 

latar belakang mengunakan 

gambar portofolio website 

sendiri 

 

Konsep 2 

Latar background 

menggunakan warna biru dan 

dipaduhkan dengan tulisan 

font warna putih dan diberikan 

gambar portofolio 

 

Konsep 3 

Latar belakang menggunakan 

warna hitam. Bagian bawah 

menggunakan warna putih 

untuk memberikan space 

pada link website 

 

3.3.1.3 Seragam 

 

 

Konsep 1 

Seragam kombinasi warna dari biru 

muda, biru tua, hitam dan putih. 

 

 

Konsep 2 

Full warna biru sesuai latar dari 

Facawebindo dan logo menggunakan 

warna putih 
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Konsep 3 

Full warna biru pada baju kegiatan acara diluar dengan memberikan 

tulisan website di belakang baju menggunakan warna hitam 

 

3.3.1.4 Booth 

 

 

Konsep 1 

Menggunakan elemen dari 

facawebindo dan warna kombinasi biru, 

hitam, dan putih 

 

 

 

Konsep 2 

Warna putih polos dengan menampilkan 

logo memberikan kesan elegant dan 

nyaman dilihat 
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Konsep 3 

Full warna putih polos dan disertakan logo 

 

3.3.1.5 Brosur 

 

Konsep 1 

Warna polos dan bagian kiri 

menggunakan foto dan gambar 

sendiri 

 

Konsep 2 

Warna biru, hitam, dan putih 

tidak luput dari elemen kotak 

dan garis pada brosur. 

 

Konsep 3 

Bermain dengan warna 

biru tua dan muda menjadikan 

warna seperti gradien. 
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3.3.1.6 Tote Bag 

 

Konsep 1 

Warna polos dan 

menggunakan element dari 

facawebindo 

 

Konsep 2 

Warna hitam bagian kiri dan 

element di bagian atas 

 

Konsep 3 

Gaya warna biru dan hitam 

seolah terbagi menjadi 2 

 

3.3.1.7 Kartu Nama 

 

Konsep 1 

Warna Biru dan hitam dan menggunakan warna font putih 

 

 



 

 

 42 

 

Konsep 2 

Warna full hitam dan menggunakan warna font putih 

 

 

Konsep 3 

Bagian kartu nama depan terdapat background gambar dan link website 

berwarna putih. Kartu nama belakang tertampil logo dan kontak 

 

3.3.1.8 X-Banner 

 

Konsep 1 

Perpaduan background gambar bagian atas, warna biru muda, biru tua, putih 

dan hitam pada warna font 
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Konsep 2 

Warna putih bagian latar background dan terdapat warna biru muda dan biru 

tua di bagian atas. Warna biru muda bentuk segitiga dan biru tua. 

3.3.1.9 Whatsapp 

 

Konsep 1 

Menggunakan latar putih dan menggunakan element dari website 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

1. Adrian Devri adalah seorang expert dan owner dari jakwebs.com dengan 

bergerak di bidang jasa pembuatan website yang akan memberikan informasi 

desain tampilan dan website facawebindo. 
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2. Fraja adalah seorang expert user dengan memiliki keahlian development 

website dan sebagai owener dari The On Digital yang akan memberikan 

informasi tentang website dan media promosi yang baik. 

3. Yosi Wiguna adalah seorang expert user dan owner dari 

buatwebsiteindonesia.com atau BWI. Beliau akan memberikan informasi 

tentang website dan user interface yang baik dan media promosi. 

4. Wahyu Kusomo Hadi adalah extreme user sebagai founder dari Putera 

Nusantara. Beliau akan memberikan informasi tentang media promosi dan 

perkembangan UMKM saat ini 

5. Wisnu Perdana adalah extreme user dan founder dari Trick O Thread. Umur 

23 tahun. Wisnu Perdana akan memberikan informasi tentang UMKM yang 

sudah jalan hingga sekarang beserta media promosi. 

6. Ir. Kristiawan selaku founder So Kressh yang akan memberikan informasi 

mengenai UMKM yang telah dijalankan. 

3.3.3. Jenis Data  

1. Metode Data Primer 

 Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara, yaitu 

kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data kualitatif diperoleh dari 

wawancara dengan expert user dan extreme user. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari kusioner. Kusioner dilakukan dengan menyebarkan angket secara 

online dan dibagikan kepada 100 calon konsumen. 

2. Metode Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku-buku teori dan 

buku-buku jurnal, website dan sumber-sumber lainnya yang menunjang 

perancangan ini. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMP

ULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  
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1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 1. Pendapat narasumber tentang 

visual website facawebindo 

2. Pendapat narasumber tentang 

strategi pemasaran website 

facawebindo 

3. Pendapat narasumber tentang user 

interface atau tampilan facawebindo 

  Extreme user 1. Pendapat konsep dan visual 

facawebindo 

2. Pendapat strategi pemasaran 

facawebindo 

3. Pendapat narasumber tentang 

visual website facawebindo 

2 Kuesioner 

(Kuantitatif) 

Responden 1. Pendapat konsep dan visual 

facawebindo 

2. Pendapat strategi pemasaran 

facawebindo 

3. Pendapat narasumber tentang 

visual website facawebindo 

Table 3.3. Instrumen Pengumpulan Data 

  


