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Bab III Perancangan

3.1. Strategi Komunikasi Visual

Dalam keterkaitannya hasil reset di atas, konsep design yang ingin dikemukakan

‘’HITOMEG’’ adalah sebagai berikut:

Brand Hitomeg saat ini belum memiliki indetitas di mata masyarakat meski

sudah berdiri sejak 2015. bisnis Hitomeg memerlukan sebuah brand identity yang

kuat agar customer bisa mengenal dan membedakan produk Hitomeg dengan

produk lain. Untuk membentuk sebuah brand identity, hal yang perlu diperhatikan

adalah menentukan target audience, menganalisa kompetitor, menentukan nama

bisnis, mendesain logo, memilih warna, membuat tagline dan membuat atribute-

atribute lain untuk mempresentasikan karakteristik dari brand hitomeg.

Brand Identity adalah hal penting bagi produk brand Hitomeg dikarenakan

kurang dikenal / awarness nya masih lemah di masyrakat, 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 Hitomeg agar dapat

meninggalkan kesan dan experience di pemikiran konsumen.

Brand Identity memiliki keterkaitan yang erat dengan image dari sebuah

produk juga. Brand image akan diaplikasikan pada produk packaging design,

kualitas dan harga produk. Dari semua target pasar, target market yang paling

diincar HITOMEG adalah nicche market terutama para pecinta toys/mainan. Jadi,

HITOMEG ingin dikenal dengan brand yang menarik dan memberi kesan dengan

sebuah diorama. Selain itu perlu juga melakukan perancangan media promosi

produk yang sesuai dengan target audience, yaitu melalui media social, karena

merupakan media efektif dalam waktu, biaya, dan tenaga, serta menjangkau

target market secara luas, serta memfasilitasi seller dan konsumen untuk saling

berinteraksi.

Merancang brand identity dan media promosi bagi produk HITOMEG,

sehingga sesuai bagi pecinta mainan dan dapat terlihat sebagai brand yang

menarik dan berinteraksi langsung dengan konsumen yang akhirnya

meninggalkan kesan dengan mereka.
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3.2. Konsep Perancangan

1. Brand Verbal
HITOMEG menawarkan diorama yang dapat membantu pecinta mainan

mencapai kepuasan dalam memaksimalkan keinginan berfantasy mereka

terhadap karakter yang diabaikan kedalam sebuah sceen/adegan kedalam

sebuah miniatur. Saat ini, diorama yang ditawarkan sebatas ukuran 15x15 dan

ukuran 30x30 maksimal dan pengerjaan yang ditawarkan memerlukan waktu 2

minggu - 2 bulan tergantung kerumitan.

Berbeda dengan diorama lego, dan mainan jadi, diorama yang ditawarkan

merupakan hasil karya yang dibuat secara manual. Selain itu ingi membawa

kesan Risk reduce( mengurangi resiko custormer melakukan kegagalan),

costreduce (mengurangi pengeluaran jika gagal membuat sendiri dan harus

diulang), customization (Memberikan tema kedalam diorama sebagai patokan

pembuatan).

2. Brand Attributes
Produk diorama HITOMEG ingin memberikan kesan bahwa, produk

diorama yang ditawarkan merupakan diorama yang menampilkan imajinasi

pemiliki kedalam sebuah adegan yang direalisasikan kedalam miniatur, denga

material yang baik, relevan, dan detail yang diterima menarik perhatian.

3. Brand Keyword
3 brand keyword utama diambil dari brand attribute, yaitu ‘’toys’’,

‘’diorama’’, ‘’miniatur’’

4. Brand Line
Dari 3 Brand Keyword yang dimiliki ditarik sebuah ide dalam kalimat

singkat unik, yaitu ‘’High Imagination using Figure’’

3.3 Konsep Gaya Desain.

Konsep gaya design yang ingi dibuat terdidiri dari

beberapa bagian, anatra lain, design logo, typografi, palet

warna.

HITOMEG menerapkan gaya design BAUHAUS,

alasan dipilihnya gaya ini karena gaya BAUHAUS memiliki
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sifat geometri, harmoni, seimbang, dan terkesan modern, gaya inilah sesuai

dengan hitomeg karena menggambarkan sebuah karya yang dibangun dari

beberapa bentuk menjadi satu wujud utama bagaikan sebuah diorama yang

dibuat dari banyak materi. Gaya Bauhaus secara tidak langsung dengan ekstrem

merangsang pelihat / konsumen untuk berimajinasi dari bentuk logo yang terdiri

dari bentuk geometri sebuah huruf. (Bauhaus ideology concept and method on

architecture, 2008). Selain itu ,Warna monochromatic diterapkan merupakan

warna yang memiliki satu hue yang bervariasi dari tint, tones, dan shades. (The

Complete Color Harmony, Pantone Edition, 2017).

Monokromatik mengacu pada 1 warna yang memiliki tingkat nada yang

berbeda. Perbedaan nada warna ini karena percampuran dengan warna putih,

sehingga jadi lebih terang dan pastel cerah, percampuran dengan warna hitam

sehingga jadi lebih gelap, dan percampuran dengan warna abu-abu sehingga

jadi lebih kusam (dusty) dan pastel keruh. Sedangkan gradasi putih ke hitam

dan abu disebut Akromatik (The Real Monocromatic Color, 2019). Warna

monochromatic sendiri dipilih karena warna ini memiliki kesan simple namun

kokoh dan seimbang tidak mencolok seperti warna-warna lain, selain itu warna

ini juga menjadi warna dasar dan warna campuran untuk seluruh jenis warna

yang ada. Karena mudah diingat, dan komunikatif sebagai atribut merek maka

warna monokromatik menjadi warna utama . Hitam bisa dianggap sebagai warna

yang serius. Mewakili kekuatan, kemewahan, kecanggihan dan eksklusif. Dari

formalitas ke keinginan untuk kekuasaan, hitam adalah tegas, klasik, tidak untuk

dipermainkan. Selain hitam putih juga memiliki makna keabsolutan atau

kesterilan, yang sering digunakan oleh desainer untuk menyampaikan aestetik

minimalis dan bersih, kualitas modern.

Penggunann typeface plavsky memilki stroke yang tebal dan memiliki

bentuk geometri di hurufnya sehingga cocok dipakai dengan gaya design

bauhaus, dan dilain sisi font plavsky sesiri berasal dari font film animasi crafting

gundam sehingga cocok untuk menggambarkan crafting model kit.

Typeface : Plavsky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Logo yang dipakai membawa nama brand dengan 4 huruf (H,I,T,O) yang

membentuk sebuah huruf utama yaitu ‘’H’’ namun tidak menghilangkan

keterbacaan dari huruf tersebut dan dipadupadankan dengan garis-garis. Logo

terdapat tagline “Play with your imagination” untuk memperjelas bahwa Hitomeg

menjual crafting yang membangun imajinasi audience. Alasan dipilihnya bentuk

huruf karena untuk menggambarkan logo tersebut adalah bagian dari

merek/brand itu sendiri.

3.2.2 Strategi Media

Customer Profile :
Tyoe konsumen yang dituju Hitomeg adalah type Achiever Karena

konsumen memiliki motivasi atas penghargaan, trnedi dan juga menyenangkan.

Menyukai produk penuh gaya unutk bersaing dan mandingi orang-orang serupa.

Bagi mereka kepemilikan akan sebuah barang tertentu adalah symbol

keberhasilan. Mereka memiliki resource menengah atas. Jika pendepatan

mereka rendah mereka digolongkan menjadi strivers, namun daya beli mereka

rendah. Oleh karena itu chievrr menjadi target utamanya. ( Teori VALS)

Customer
Journey At Home Work/School Out of Home

Awareness

- Online Shop (Tokopedia,

shoope, bukalapak,..)

-Medsos ( Facebook,

Instagram)

-Website (official, Reviewer

Online)

-Movie/Film/Video

-Game

-Ads

-Manga/Komik

- Online Shop

(Tokopedia, shoope,

bukalapak,..)

-Medsos ( Facebook,

Instagram)

-Website (official,

Reviewer Online)

- Ads

-Teman satu kantor

-Toko Hobby

-Bazaar / event

-Movie/Film

-Mall
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Research

- Online Shop (Tokopedia,

shoope, bukalapak,..)

-Medsos ( Facebook,

Instagram)

-Website (official, Reviewer

Online)

-Whatsup

-Online ( Facebook,

tokopedia, shoope,..)

- Beli dari teman 1

kantor

- Direct store

-Direct event

-Whatsup

-Direct Store

-Direct event

-Cod

Purchase

- Online Shop (Tokopedia,

shoope, bukalapak,..)

- Facebook

-Online -Belidariteman

-Datangketoko/event

- Direct event

- Direct store

Post
Purchase

- Facebook

-Online shop (tokopedia,

shoope….)

-Menggunakan jasa antar

(gojek, grab)

- Rrview Online

- review teman

-Online (facebook,

Instagram)

- Rrview Online

- review teman

-Gathering

komunitas

-Workshop

- Rrview Online

- review teman
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Dari data diatas media promosi yang diambil dan akan digunakan Hitomeg

untuk menjangkau target market adalah media online,(Instagram dan facebook),

online shop, workshop, dan point of purchase (POP) display sebagai media

offline. Berikut fungsi maupun manfaat dari penggunaan media yang dipilih :

1. Social Media (Facebook & Instagram) - (BTL)

Bertujuan dalam memberikan sebuah informasi kepada potential customer

tentang produk agar dapat membangun brand awareness dan berinteraksi

dengan customer, sehingga terbangunlah customer relationship yang kuat

(Godey, et al., 2016). manfaat lain dari media social adalah efisiens dan efektif

dalam waktu, biaya dan tenaga, serta dapat menjangkau cakupan yang luas.

Media ini dipakai dalam membangun awarness, mengevaluasi value produk,

mefasilitasi transaksi dan after sales.

2. Online Shop - (BTL)

Sarana transaksi yang mempermudah proses transaksi pembelian oleh

customer yang dapat diakses tanpa batasa waktu dan tem pat, serta customer

bisa melihat ketersediaan dan harga dari sebuah produk

(Kotler,P.,&Keller,K.L.,2016).Online shop dibuat demi memfasilati transaksi yang

aman dan terpercaya

3. Workshop - (TTL)

Salah satu pull strategy marketing , yaitu meyakinkan target customer bahwa

mereka mencoba, melakukan, melakukan transaksi, dan membeli kembali

produk tersebut. Proses ini menarik produk dari sebuah brand secara langsung

menarget konsumen secara langsung di tempat (Kaniz,2014). selain itu customer

berpartisipasi dalam kegiatan ini akan memberikan image yang kuat terhadap

sebuah brand dan membangun relasi yang kuat dengan customer.Media ini

ditujukan untuk mengevaluasi value produk, dan after sasles.

4. Point Of Puchase (POP).- (TTL)

Promosi dengan mendisplay produk di sebuah tempat/event untuk

mengundang customeer mencari tahu tentang produk yang dipajang dan memicu
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impulsive purchasing customer, yang memberikan motivasi dan keingin mencoba.

Dipakai dalam membangun awareness dan memfasilitasi transaksi.

3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media

Media
Waktu Durasi

Tayang

Touch Point
w/

Customer

Channel
Phasses

Konten Media

Media Social
( Instagram )

Post photo/video

(feeds)

Feb - Mar = +-

15post

Apr - Juni = +-30post

Story

+- 15post/bulan

Instafeeds,

instastory,

ads

Menyampaikan

progres dan

hasil dari

HITOMEG

- Menyampaikan

Informasi produk dan

brand

- Menyampaikan

progress yang dilakukan

-Menyampaikan Value

proposition product

Media Social
( Facebook )

Post photo/video

(feeds)

Feb - Mar = +-

15post

Apr - Juni = +-30post

Story

+- 15post/bulan

LiveStream

+- 2x / bulan

Facebook

post,

facebook

story, ads,

facebook

livestreamer,

aktif di

komunitas

target pasar

- Proses

terjadinya

transaksi

jual beli

- Membantu

customer untuk

lebih memahami

brand

HITOMEG

-

Mempromosikan

diri secara

umum

- Menyampaikan

informasi

mengenai brand

- Transaksi jual beli

-Menyampaikan

informasi produk dan

beberapa prosesnya



38

Tabel 3.2

3.2.4. Biaya Media

N0. Media Kategori Satuan Harga Total

1 Produksi Design
Biaya jasa

Design

Rp

300.000,00
1 set

Rp

300.000,00

Online Shop Maret 2020

Feeds

(memberikan

link dan

memberikan

option dalam

bertransaksi

melalui

online shop)

-Share link

online shop ke

dalam media

social dan qr

code saat

exhibition

Memfasilitasi platform

untuk bertransaksi

Exhibition
( Gathering )

- 8 Feb 2020 (Gat.

TOS)

Foodcourt Solo

Square

-Tanggal dan tempat

menyusul

Face to Face

di tempat

secara

langsung

dengan

customer

- Sebagai

sarana

bertransaksi

- Sebagai saran

mempromosikan

diri

- Menyampaikan

informasi dan meminta

feedback jika ada

kurang

- Transaksi jual beli

-Membangun

awareness

Exhibition
( Workshop )

-Tanggal dan tempat

menyusul

- Face to

Face di

tempat

secara

langsung

dengan

customer

- Memberi

experience

langsung

- Sebagai

sarana

bertransaksi

- Sebagai saran

mempromosikan

diri

- Menyampaikan

informasi dan meminta

feedback jika ada

kurang

- Transaksi jual beli

-membangun

awareness
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2

Facebook

(ads, sharelink,

promote)

Biaya

tayang

Rp

100.000,00
1x tayang

Rp

400.000,00

3 Instagram Ads
Biaya

tayang

Rp

100.000,00
1x tayang

Rp

400.000,00

4 Packaging Box Biaya cetak
Rp

40.000,00
20pack

Rp

800.000,00

5 Booth

Biaya

Pembuatan

Stand

Rp1.500.000 1 stand
Rp

1.500.000,00

6 Kartu Nama Cetak
Rp

18.000,00
100lmbr

Rp

180.000,00

7 Packaging Goodiebag
Rp

45.000,00
5 pack

Rp

225.000,00

8 X Banner Cetak
Rp

60.000,00
1 stand

Rp

60.000,00

9 ID Card Biaya cetak
Rp

30.000,00
2 kartu

Rp

60.000,00

10 Letter Head Cetak Rp 3000,00 1 lembar Rp 3000,00

11 Amplop Cetak Rp 3000,00 1lembar Rp 3000,00

12 Stampel Cetak
Rp

50.0000,00
1 stamp

Rp

50.000,00

13 Invoice Cetak Rp 3000,00 1lembar Rp 3000,00

14 Uniform Cetak
Rp

150.000,00
1 baju

Rp

150.000,00

Total
RP

4.134.000,00

Tabel 3.3
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3.3. Uji Coba Prototype Desain

Tahap uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan

untuk melakukan validasi terhadap produk beserta media promosinya sebagai

dasar untuk menetapkan tingkat efisiensi, efektifitas, dan daya tarik dari hasil

produk yang dihasilkan. Tahap uji coba produk akan diujikan kepada expert user

dan extreme user.

No. Item Design Deadline Thumbnail Tightissue

1 Design packaging 28 Februari

2020

3 2

2 XBanner 28 Februari

2020

3 1

3 Kartu nama 28 Februari

2020

1 1

4 Poster 28 Februari

2020

1 1

5 Thankyou card 28 Februari

2020

1 1

6 Goodiebag 28 Februari

2020

1 1

7 Poster ADS 28 Februari

2020

20 10

8 GSM Maret 2020 1 1

9 Boothdecor 28 Februari

2020

3 1

10 Layout Instagram 28 Februari

2020

3 3

11 Page Activation 28 Februari

2020

2 2
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Tabel 3.4

Kartu Nama

Gambar 3.1

Businesscard dibuat dengan penempatan logo di tengah kiri, dan super graphic

berada di sebelah kanan kartu nama. untuk keterangan kontak di letakkan di

tengah-tengah antara logo dan supergraphic.

12 Invoice 28 Februari

2020

1 1

13 ID Card 28 Februari

2020

1 1

14 Uniform 28 Februari

2020

1 1
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Leter Head

Gambar 3.2

letterhead menggunakan system ‘’Alignment’’ dimana logo dan data keterangan

(kontak,alamat) berada di sebelah kiri , sedangkan supergraphic berada diposisi

kanan kertas dan di sudut kiri bawah

Envelope
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Gambar 3.3
Aplikasi identitas kedalam bentuk amplop, untuk dipergunakan sebagai amplop

kertas A4.

Info kontak diletakkan di halaman belakang sudur kiri bawah.

Amplop A4

Amplop menggunakan system ‘’Alignment’’ dimana logo dan data keterangan

(kontak,alamat) berada di sebelah kiri , sedangkan supergraphic berada diposisi

kanan kertas

Gambar 3.4
MAP Folder
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Gambar 3.5
Folder dibuat vertikal dengan penempatan logo di tengah tengah folder, dan

super graphic beradaa di sebelahkanan pada bagian depan, dan disebelah kiri

pada bagian belakang. dibagian dalam diberi penyangga buat menempatkan

kerta agar tidak mudah jatuh.

Invoice

Gambar 3.6
Invocie dibuat sebagai nota tagihan kepada calon konsumen dan sebagai bukti

transaksi.

aplikasi design dengan alignment logo di pojok kiri atas, dan super graphic di sisi

kanan invoice.

ID Card
Dalam aplikasi id card, logo diletakkan diengan allignment center, dan foto staff

berada ditengah2x id card.
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Gambar 3.7

Uniform

Gambar 3.8



46

Alternative Design packaging Hitomeg

Gambar 3.9
Packaging Design

Gambar 3.10
3 alternative Design booth

Gambar 3.11
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Layout IG post

Gambar 3.12

IG ADS

Gambar 3.13
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FB Page

Gambar 3.14

IG PAGE

Gambar 3.15
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GSM

Gambar 3.16

3.3.2. Strategi Uji Coba

Uji coba dilakukan kepada expert dan extreme user. Expert dipilih

berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang terbukti secara nyata melalui

keahlian, bidang pekerjaan, dan prestasinya saat ini, sementara expert user

dipilih berdasarkan gaya hidup dan hobby mereka. Berikut data subjek uji coba

untuk melakukan validasi terhadap produk, brand , dan media promosi, anatar

alain :

 Aditya LeGunawan (expert user) - Bunraku comissionworker

 NuGraha (expert user) - Skrubuild founder

 Ridho Sukma (expert user) - BenkelToys founder

 Raden Olka (expert user) - LittleOzWork founder

 William Louis (extreme user) - dokter muda,founder Louis

toyphotograp

 Christian Guntoro (extreme user) - wirausaha muda, kolektor figure

 Agus Hartono (extreme user)-kolektor toys, ketua Toys Of Solo

 Angela Irene(extreme user) - kolektor BJD(ball Joint Doll)

Data yang akan digunakan nantinya berupa data primer dan sekunder,

dimana data primer didapat dari data kulitatif dan kuantitatif dalam bentuk

wawancara ,observasi , dan kuisoner, sedangkan data sekunder didapat melalui

sumber literatur buku dan jurnal.
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3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data

Tabel 3.5

No.
Teknik Pengumpulan

Data
Sumber data Instrumen

1
Wawancara

(Kualitatif)

Expert User:

Aditya

LeGunawan

Persepsi mengenai produk,

box

Review media promosi

Startegi menjalankan

workshop

2
Wawancara

(Kualitatif)

Expert User:

NuGraha

Review produk

Strategi membangun image

3
Wawancara

(Kualitatif)

Expert User:

Raden Olka

Review terhadap produk

Persepsi pemilihan media

melalui workshop

4
Wawancara

(Kualitatif)

Extreme User:

William Louis

Persepsi produk jadi maupun

prototype

Persepsi media promosi

5
Wawancara

(Kualitatif)

Extreme User:

Christian

Guntoro

Persepsi produk jadi maupun

prototype

Persepsi media promosi

6
Wawancara

(Kualitatif)

Extreme User:

Agus Hartono

Persepsi produk jadi maupun

prototype

Persepsi media promosi

7
Kuisoner

(Kuantatif)

Responden

FGD

Persepsi produk jadi maupun

prototype

Persepsi media promosi


	Bab III Perancangan
	3.1. Strategi Komunikasi Visual 
	3.2. Konsep Perancangan
	3.3 Konsep Gaya Desain.
	3.2.2 Strategi Media
	Customer Profile : 
	Dari data diatas media promosi yang diambil dan ak
	1.Social Media (Facebook & Instagram) - (BTL)
	Bertujuan dalam memberikan sebuah informasi kepada
	2.Online Shop - (BTL)
	Sarana transaksi yang mempermudah proses transaksi
	3.Workshop - (TTL)
	Salah satu pull strategy marketing , yaitu meyakin
	4.Point Of Puchase (POP).- (TTL)
	Promosi dengan mendisplay produk di sebuah tempat/
	3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media 
	Tabel 3.2
	3.2.4. Biaya Media
	N0.
	Media
	Kategori
	Satuan
	Harga
	3.3. Uji Coba Prototype Desain
	Tahap uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan
	Gambar 3.16
	3.3.2. Strategi Uji Coba 
	Uji coba dilakukan kepada expert dan extreme user.
	Tabel 3.5

