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Bab III Perancangan 

3.1. Startegi Komunikasi Visual 

Bagaimana merancang buku ilustrasi Jawata : A Compendium of Indonesian 

Wayang Gods Stories berdasarkan cerita Wayang Jawa dengan gaya gambar 

manga beserta media promosinya untuk menarik anak muda Indonesia. 

3.2. Konsep Perancangan 

    Solusi desain komunikasi visual seperti apa yang akan digunakan untuk 

menjawab permasalahan antara lain:  

(1) Brand verbal

Buku ilustrasi memiliki gaya gambar yang berbeda sesuai ciri khas ilustratornya, 

hal ini dapat memberi nilai tambah karena dapat berbeda dari produk buku ilustrasi 

lainnya, dari segi konten yang digunakan adalah kisah para dewa dari cerita 

wayang purwa Jawa dengan tokoh utama Batara Guru , buku berupa ilustrasi 

seperti kumpulan gambar atau artbook, kini juga sudah mulai banyak yang 

menggunakan konten indonesia seperti untuk game, cerita , animasi , atau komik. 

Namun masih jarang yang membuat buku ilustrasi kompilasi tentang kisah para 

dewa yang diambil ceritanya berdasarkan wayang purwa Jawa. Buku dibuat 

khusus dengan karakter dewa yang pernah didengar maupun jarang diketahui oleh 

orang. Sekarang juga mulai muncul buku ilustrasi yang ditujukan untuk remaja 

atau dewasa.    

(2) Brand attributes,

Indonesian Culture, Premium Artbook, a Compendium of epic God’s characters. 

Indonesian Culture artinya mengambil tema budaya Indonesia yaitu Wayang 

sebagai konten buku, Premium Artbook artinya kualitas buku ilustrasi yang bagus 

dan premium dan a Compendium of epic God’s Characters artinya buku ini berisi 

kumpulan karakter yang epik dan dan jarang kita jumpai sehingga membuat buku 

ini berbeda dari buku lain. Keyword ini dikembangkan menjadi brandline atau 

tagline yaitu let the book telling you a tales of the god’s. Arti dari tagline ini artinya 

buku ini mengajak pembaca untuk mengetahui kisah dari para karakter, dan hanya 

dari buku ini para pembaca bisa tahu karena banyak karakter yang mungkin belum 

mereka ketahui atau jarang didengar. 
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3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain atau ciri-ciri visual yang akan melekat pada Jawata : A 

Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories  antara lain adalah : 

A. Gaya gambar 

Gaya gambar yang digunakan merupakan gaya gambar hibrida atau 

pencampuran dua gambar atau lebih antara lain adalah gaya gambar 

manga, gaya gambar realis, dan gaya gambar Art Nouveau.  

 

 

 

Gambar 3.1 Gaya Gambar 

Sumber: Pinterest 

 

a. Proporsi kepala 
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Gambar 3.2 Proporsi Kepala  

Sumber: Buku How to Draw Manga: Basics and Beyond! 

 

Proporsi kepala menggunakan gaya gambar manga yang digabung 

dengan gaya gambar realis sehingga diambil dibagian tengahnya 

dimana tidak terlalu terlihat manga maupun realis dengan ciri-ciri 

antara lain : 

• Ukuran hidung lebih lebar atau besar untuk karakter dewasa 

dan digambar cukup sederhana seperti sebuah garis 

• Bentuk rahang juga jenis kelamin, dan ukuran setiap karakter, 

untuk perempuan lebih bulat dan halus sedangkan untuk pria 

lebih tajam dan tegas.  

• Bentuk mata digambar lebih besar daripada mata realis, untuk 

karakter wanita lebih besar dan bulat dibandingkan dengan pria 

yang lebih tajam dan kecil. 

• Kepala bulat digambarkan untuk karakter wanita sedangkan 

kepala dengan garis lebih bersudut digambarkan untuk karakter 

pria 

• Bentuk dagu pria biasanya lebih tajam sedangkan untuk wanita 

lebih bulat 

 

 

 

Gambar 3.3 Perbandingan Bentuk Wajah  

Sumber: Buku How to Draw Manga: Basics and Beyond! 
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Gaya wajah yang digunakan adalah gabungan gaya medium face dimana lebih 

menunjukan tipe gambar manga pada umumnya dan elongated face dimana 

lebih menunjukan sisi dewasa. komposisi wajah akan terdapat beberapa garis 

detail atau fisikal wajah dewasa sehingga terlihat realis.  

 

 

 

Gambar 3.4 Proporsi Wajah Dewasa  

Sumber: Buku How to Draw Manga: Basics and Beyond! 

. 

b. Proporsi Tubuh  
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Gambar 3.5 Proporsi Tubuh  

Sumber: Buku How to Draw Manga: Basics and Beyond! 

 

Untuk proposi tubuh pria menggunakan gaya proporsi tubuh 8 kepala atau 1:8 dan 

untuk wanita menggunakan gaya proporsi tubuh 7 kepala atau 1:7. Gaya proporsi 

rasio ini digunakan karena dinilai dapat untuk karakter orang dewasa, tetap terlihat 

sebagai gambar gaya manga namun juga cukup natural dan realis. 

 

c. Background 

Untuk background akan menggunakan gabungan dari gaya gambar Art Nouveau, 

dimana berupa ilustrasi atau dekorasi berupa ilustrasi aluran, sulur tanaman, 

bunga dan bentuk flora lainnya yang  menjadi ciri khas gaya gambar Art Nouveau. 
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Gambar 3.6 Art Noveau  

Sumber: Pinterest 

 

B. Komposisi 

Menggunakan konsep The rule of Third untuk membantu dalam 

keseimbangan ilustrasi dengan membagi garis di kanvas menjadi 9 bagian 

yang sama dimana titik poin objeknya pada garis tersebut. 

 

 

 

Gambar 3.7 Komposisi The Rule of Third 

Sumber: Buku Digital Media: Concepts and Applications  

 

 

C. Layout  
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Gaya layout yang digunakan untuk buku Jawata antara lain adalah 

sebagai berikut :  

1. Layout yang menggunakan Single Column Grid karena dinilai cocok 
digunakan untuk media artbook atau buku ilustrasi. Layout ini 
digunakan untuk halaman yang berisi teks cerita. 
 

 
 

Gambar 3.8 Contoh Single Column Grid 
Sumber: Pinterest 

 
 

2. Pitcure Window Layout 
Layout dimana ilustrasi atau gambar lebih dominan dari logo atau 
teks, biasanya teks yang disampaikan cukup singkat atau kecil. 
Layout ini digunakan untuk halaman yang berisi ilustrasi dengan 
sedikit teks. 
 

 
 
 

Gambar 3.9 Contoh Pitcure Window Layout 
Sumber: Pinterest 

 
 

3. Frame Layout  
Frame layout adalah layout dimana terdapat desain bingkai yang 
mengelilingi suatu bidang desain gambar atau teks, layout ini 
digunakan untuk halaman yang memiliki desain atau ilustrasi yang 
menyerupai bingkai. Frame layout ini juga digunakan untuk desain 
media promosi. 
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Gambar 3.10 Contoh Frame Layout 
Sumber: Pinterest 

 
 

4. Bleed Layout  
Pada layout ini, gambar atau bentuk komponen lain memenuhi 
bidang desain. Bleed layout digunakan untuk halaman ilustrasi 
yang memenuhi bidang kerja. 
 

 
 

Gambar 3.11 Contoh Bleed Layout 
Sumber: Pinterest 

 

D. Tipografi 

Untuk Font Display menggunakan Font dengan gaya Blackletter ,Old 

English yang biasa digunakan dalam surat kabar lama penulis jaman dulu 

sebelum munculnya font cetak, yaitu font Black Chancery. Black Chancery 

dinilai cocok menjadi display font yang akan dijadikan sebagai tulisan judul 

buku, karena memiliki tema atau kesan jaman dahulu (medieval), tradisi 

dan elegan sesuai dengan tema buku yang juga ingin menunjukan sisi 

tradisi namun elegan. 
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Gambar 3.12 Font Black Cancery 

Sumber: Dafont.com 

 

 

Tipografi yang digunakan untuk teks cerita adalah font serif, manga juga 

dikenal dengan teks khususnya mereka sendiri yaitu comic sans, namun 

dalam buku Jawata : A Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories 

hanya mengambil gaya gambar manganya saja. Font Garamond dipilih 

untuk teks, karena  Garamond adalah jenis huruf klasik font Serif yang 

dirancang tahun 1540. Font ini memiliki rasa tradisi dan pengetahuan, 

banyak digunakan dalam buku khususnya buku – buku lama maupun surat 

kabar jaman dahulu. Hal tersebut dinilai cocok sebagai isi teks atau body 

copy yang akan menceritakan cerita singkat para karakter buku, karena 

dibutuhkan sesuatu yang terasa klasik dan tradisional mengingat konten 

buku juga mengangkat tradisi. 
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Gambar 3.13 Font Garamond 

Sumber: Wikipedia 

 

Tipografi yang digunakan untuk sub judul dalam buku adalah Optimus 

Princeps. Optimus Princeps merupakan font serif, roman inscription, 

dipilihnya font ini karena font serif memiliki kesan klasik dan anggun yang 

cocok untuk tema buku. Optimus Princeps juga digunakan sebagai font 

untuk desain media promosi Jawata. 

 

 

 

Gambar 3.14 Font Optimus Princeps 

Sumber: Dafont.com 
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Font book antiqua adalah font serif, roman inscription, digunakan untuk 

teks tagline dan media promosi. Font ini digunakan karena merupkan font 

serif yang terkesan klasik, dan sering digunakan untuk surat dan buku 

lama sehingga cocok untuk tema buku. 

 

 

 

Gambar 3.15 Font Book Antiqua 

Sumber: Dafont.com 

 

E. Warna 

Dalam buku Jawata : A Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories, 

warna utama yang dipakai untuk buku dan item pendukung lain adalah 

warna kecoklatan hingga kuning sampai keemasan dimana terinspirasi 

dari warna wayang kulit yang melekat dari bahan basar seperti kayu dan 

warna kuning hingga keemasan dari karakternya. 

 

 

Gambar 3.16 Warna Utama Buku 
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Warna yang digunakan untuk para karakter adalah dengan menggunakan 

gaya warna dominan yang biasanya ada pada warna wayang purwa dan 

akan digunakan untuk tema warna setiap karakter.  

Warna paling sering digabungkan. Kombinasi warna yang paling sukses 

adalah yang mengandung isyarat visual bagi audience yang membantu 

memicu respons spesifik dan dapat mengekspresikan pesan, niat, 

suasana hati, atau suasana proyek dengan baik. 

 

No Karakter Warna  Ket 

1. Batara 

Guru 

 

 

 

Ungu, simbolis sombong dan 

angkuh, kuning untuk 

menggambarkan cahaya karena 

mendapat kekuatan. 

2. Dewi Uma  

 

 

Biru–ungu muda, simbolis warna 

biru,  tenang dan cerdas, bentuk 

keanggunan. 

3. Lembu 

Andhini 

 

 

Warna Biru untuk melambangkan 

warna langit pada suasana di langit. 

4. Batari 

Durga/Dewi 

Danapati 

 

 

Hijau tua simbolis kedengkian. 

 

5. Batara 

Sambu 

 Putih kuning, simbol penerangan, 

kebijaksanaan. 
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6. Batara 

Brama 

 

 

 

Merah, simbolis api dan berani. 

7. Batara 

Indra 

 

 

 

Biru langit simbolis langit dan 

keindahan. 

8. Batara 

Bayu 

 

 

 

Abu abu – coklat Untuk simbol 

warna angin dan bersahaja. 

9. Batara 

Wisnu 

 

 

 

Kuning simbol dari cahaya dan 

kebijaksaan. 

10. Dewi 

Pratiwi 

 

 

 

Coklat, simbol bumi, rendah hati. 
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11.  Dewi 

Srisekar 

 

 

 

Warna merah muda tanda romansa 

12. Batara 

Ganesa 

 

 

 

kuning simbolis intelektual 

13. Batara Kala  

 

 

Merah simbol bentuk kemarahan 

14. Batara 

Cakra 

 

 

 

kuning simbolis intelektual 

15. Batara 

Mahadewa 

 

 

 

Hijau, simbol untuk keluhuran 

16. Batara 

Asmara 

 

 

 

Merah muda sebagai simbol 

asmara dan kasih sayang 
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17. Dewi 

Anjani 

 

 

 

Biru, penggambaran sedang 

bertapa dan air 

18. Hanoman  

 

 

Biru Penggambaran warna langit 

 

Tabel 3.1 Warna Karakter 

 

F. Ornamen 

Jika diperhatikan banyak buku bertemakan mitologi menggunakan hiasan 

ornamen yang berkaitan dengan mitologi tersebut. Ornamen yang 

digunakan biasanya merupakan hiasan yang berasal dari bagunan khas 

yang memiliki sejarah dan nilai yang di ceritakan pada jaman dulu.  

 

 

 

Gambar 3.17 Contoh Cover Book 

Sumber : Pinterest 
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Gambar 3.18 Contoh Layout Book 

Sumber : Pinterest 

 

Di Indonesia contohnya saja ada candi yang menceritakan kehidupan 

jaman dulu atau rumah adat indonesia yang memiliki motif dengan cerita 

latar belangkang sendiri setiap daerah, motif juga sering ditemukan pada 

perabotan ukiran. 

 

 

 

Gambar 3.19 Motif Ornamen 

Sumber : dinibaliutd.blogspot.com 

 

       Untuk konsep perancangan ornamen yang dibuat menjadi bingkai 

untuk cover buku dan desain utama untuk template media promosi. 

Konsep ornamen menggunakan gaya ornamen ukir Surakarta dan gaya 

ornamen motif gunungan. Dipilihnya gaya ornamen ukir Surakarta karena 

gaya wayang yang digunakan juga merupakan gaya Surakarta dan untuk 
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tujuan memperindah dan meningkatkan nilai produk itu sendiri, motif 

oranamen antara lain adalah flora atau tanaman. 

 

 

 

Gambar 3.20 Motif Ornamen Surakarta 

Sumber : jasaukirjepara.wordpress.com 

 

Gunungan yang biasanya dipakai dalam wayang purwa juga memiliki motif 

yaitu memperliatkan motif pohon hayat. Ornamen motif gunungan 

biasanya dibuat untuk arsitektur tradisional Jawa. Motif ini dipilih karena 

wayang tidak lepas dari gunungan yang biasanya juga ada saat 

diselenggarakannya pertujukan wayang purwa. 
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Gambar 3.21 Motif Ornamen Gunungan 

Sumber: Ismunandar, 2001,  

Glorier International 1998 

 

 

G. Cover book 

Dari hasil analisis buku “ How to Make Cover “ dan kompetitor, berikut hasil 

pemaparannya 

a. Karakteristik cover yang baik adalah menarik perhatian, 

menumbuhkan minat, memiliki manfaat atau tujuan jelas yang 

disampaikan dibuku. Pada buku kompetitor maupun buku degan tema 

sejenis, jika diperhatikan mereka menggunakan gambar ikon tema 

utama dengan motif ornamen atau gambar sampingan untuk lebih 

mendukung tema. Contohnya sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 3.22 Cover Book Mytholgy 

Sumber : goodreads.com 

 

Jika dilihat dan diperhatikan buku diatas bertemakan buku mitologi 

yunani, fokus terhadap satu ikon gambar atau karakter untuk 

menggambarkan isi buku.  Dengan melihat sekilas kita tahu bahwa 

ornamen yang digunakan berupa bentuk bangunan ikonik yunani dan 

motif huruf yunani, memiliki nilai dan berkaitan dengan tema dan 

gambar yang digunakan yaitu mitologi Yunani.   
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Pembaca akan mudah untuk mengenali buku tersebut. Oleh karena itu 

pada buku Jawata, akan menggunakan karakter ikonik tokoh Batara 

Guru dengan hiasan ornamen gaya Surakarta. 

 

 

 

Gambar 3.23 Ornamen Indonesia 

Sumber : dreamstime.com  

 

 

Gambar 3.24 Contoh Cover Book 

Sumber : Pinterest 
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Penggunaan warna ilustari hanya menggunakan warna terbatas untuk 

ilustrasi dan ornamennya seperti contoh diatas, karena agar tidak 

terlihat ramai dan dapat memperlihatkan detail lebih baik pada ilustrasi 

maupun ilustrasinya.  

 

b. Dalam cover, buku harus memiliki display font, tidak perlu 

menggunakan banyak font namun memiliki kaitan tema. Pada buku 

kompetitor, font yang digunakan memiliki tema yang sama dengan 

buku, penjelasannya sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Contoh Font pada Cover Book 

Sumber : Pinterest 

 

      Font yang digunakan sebagai display untuk judul buku 

menggunakan gaya alfabet khas Yunani , disesuaikan dengan konten 

tema buku yang merupakan mitologi Yunani. 
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      Untuk konsep perancangannya Dalam buku Jawata : A 

Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories menggunakan font  

dengan gaya Blackletter, Old English, font Black Chancery. Meskipun 

tidak menggunakan font yang bisa langsung mengaitkan dengan 

tradisi Jawa Indonesia, font Black Chancery merupakan font yang 

sering digunakan untuk buku-buku lama, font yang memiliki nilai tradisi 

dan pengetahuan, memiliki gaya jaman dahulu serta elegan. Hal 

tersebut dinilai cukup untuk menunjukan sisi tradisi lama dan 

pengetahuan namun terlihat elegan dari buku Jawata : A Compendium 

of Indonesian Wayang Gods Stories. 

 

H. Merchandise 

a. Pin Aklirik 

Merchandise dibuat sebagai produk sampingan berupa pin karakter 

dengan tujuan agar dapat menumbuhkan awareness kekonsumen 

dan mendorong untuk pembelian produk. Untuk merchandise 

Jawata : A Compendium of Indonesian Wayang Gods Stories, 

menggunakan 2 karakter, yaitu Batara Guru dan Dewi Uma sebagai 

tokoh utamanya. Konsep perancangan visualnya menggunakan 

gaya border dengan gaya ornamen ukir Surakarta yang berupa 

ukiran flora atau tanaman. Hal tersebut untuk menunjukan visual 

brand atau ikon yang juga tedapat di dalam buku, memberikan 

kesan tradisi Indonesia.  
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Gambar 3.26 Contoh Pin 

Sumber : Pinterest 

 

b. Stiker 

Visual Stiker menggunakan gaya gambar Art Nouveau atau gaya 

gambar yang populer di negeri barat, berawal dari Belgia, hingga 

Eropa dan negara barat lainnya. Pada umumnya, Art Nouveau 

memiliki bentuk harmonis dengan ciri utamanya adalah garis-garis 

yang mengalir seperti pola tumbuhan flora dengan sulurnya yang 

mengalir. Jika di Indonesia juga disebut sebagai ornamen yang 

terdapat di bangunan maupun ukiran mebel seperti bentuk tanaman 

flora. Untuk konsep perancangan menggunakan gaya Art Nouveau 

digabungkan dengan ornamen gaya surakarta, untuk memberikan 

kesan antik, jaman dulu, namun juga masih meliputi tema 

Indonesia. 
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Gambar 3.27 Contoh Stiker 

Sumber : Pinterest 

 

 

c. Tote Bag 

Konsep desain merchandise Tote bag, berupa visual gambar 

batara guru sebagai karakter utama bewarna hitam putih. 
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Gambar 3.28 Contoh Tote Bag 

Sumber : Pinterest 

 

 

d. Merchandise Buku  

Pada media sosial Instagram, promosi dilakukan  dengan  cara  

memberikan potongan  harga serta mengadakan event online berupa give 

away dan hal ini ditujukan untuk meningkatkan loyalitas konsumen yang    

dapat berdampak pada kegiatan pembelian konsumen selanjutnya. 

Giveaway berupa buku note book, mengingat perilaku target 

konsumennya adalah biasanya penyuka seni, menggambar atau 

membaca buku, note book dapat digunakan untuk sketsa atau menulis 

ide. Giveaway dilakukan di hari khusus yaitu 21 Mei, hari keberagaman 

budaya. Digunakannya media ini sebagai media untuk meningkatkan 

awereness dan loyalitas. Produk berupa buku sketsa berukuran A5, 

dengan konsep visual cover berupa gaya gambar karakter Batara Guru. 

Satu produk merchandise buku adalah buku sketsa berukuran A4 dan 

terdapat visual Batara Guru. 
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Gambar 3.29 Contoh konsep Merchandise Book 

Sumber : Pinterest 

 

 

e. Kartu nama 

Gaya gambar Art Nouveau tidak lepas dari gaya gambar biasanya 

terdapat pada kartu tarot. Dalam konsep perancanaan ini kartu berfungsi 

seperti kartu nama namun dengan konsep tarot card karakter dengan gaya 

gambar Art Nouveau yang dimana terdapat barcode kelink Instagram. hal 

ini untuk menumbuhkan awareness dan menciptakan interaksi kepada 

konsumen sehingga membantu sebagai pengenalan awal produk. Gaya 

layout yang digunakan berupa Frame layout dimana bentuk visual utama 

akan dikelilingi ornamen. Karakter yang digunakan adalah Batara Guru 

dan Batari Uma, desain menggunakan ornamen motif ukir flora  Surakarta. 
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Gambar 3.30 Konsep Kartu nama 

Sumber : Pinterest 

 

f. Poster  

Poster berukuran A2 dengan gambar berupa karakter Batara Guru, gaya 

layout yang digunakan adalah gaya layout pitcure window layout karena 

layout ini biasa digunakan untuk poster, karena poster ini untuk buku 

ilustrasi, layout pitcure window digunakan agar konten ilustrasi bisa 

menjadi fokus utama dengan beberapa teks informasi. Bentuk visual 

ilustrasinya berupa karakter Batara Guru dengan karakter wayang 

purwanya, di ilustrasikan dengan gaya Art Nouveau. 

 

 

 

Gambar 3.31 Konsep Poster 

Sumber : Pinterest 
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g. Bundle Box 

Konsep desain Bundle Box adalah kotak karton coklat , yang ada kemasan 

kertas luar berupa visual gambar karakter dari buku. Isi bundle box berupa 

produk utama buku, dengan item pendukung merchandise seperti tote 

bag, stiker, buku sketsa, dan pin aklirik.  

 

 

 

Gambar 3.32 Konsep Bundle Box 

Sumber : Pinterest 

 

 

h. Gantungan Kunci 

Konsep desain gantungan kunci untuk souvenir atau gift berbentuk kotak 

dengan visual gambar tulisan judul buku, fungsinya untuk menigkatkan 

awareness dengan pemberian gratis pada pembelian pertama produk di 

offline store. Untuk gantungan yang dijual, desain visualnya terdapat 

gambar Batara Guru. 
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Gambar 3.33 Konsep Souvenir Gift 

Sumber : Pinterest 

 

 

i. Instagram 

Konsep Desain untuk feed instagram menggunakan gaya layout frame 

dengan gaya gambar Art Nouveau yang berupa ornamen ukiran flora khas 

Surakarta, didukung dengan visual tambahan seperti kertas atau scroll 

lama dan pena bulu. Konten yang digunakan berkaitan dengan Mitologi 

wayang seperti fakta atau cerita singkat, promosi, produk, giveaway, dan 

bundle box. 

 

 

 

Gambar 3.34 Konsep Instagram 

Sumber : Pinterest , Instagram Mizan Fantasi 

 

 

j. POP ( Point of Purchase ) 

POP atau Point of Purchase didesain dengan tempat peletakan atau buku 

yang bisa dibuka. Point of Purchase dibuat untuk menarik konsumen atau 
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agar produk terlihat lebih menonjol. Untuk POP display merchandise 

dibuat konsep seperti panggung wayang.  

 

  

 

Gambar 3.35 Konsep POP Karakter 

Sumber : Pinterest  

 

 

 

Gambar 3.36 Konsep POP Display Merchandise 

Sumber : Pinterest  

 

3.2.2 Strategi Media. 

Dalam menentukan profil konsumen , menggunkan teori STP ,yaitu segmentasi 

pasar ( Segmentation ) , menetapkan sasaran pasar ( Targeting ) dan posisi pasar 

(Positioning), dijabarkan sebagai berikut : 
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A.1 Segmentasi Pasar 

1.  Segemntasi Geografis 

Kota-kota besar seperti  Jakarta , Surabaya , Yogyakarta , Bandung , Medan,  

Semarang, dan Bali. 

2.  Segmentas Demografis 

Untuk target laki-laki dan perempuan, usia 18 sampai 25 tahun dengan 

perkerjaan mahasiswa atau sudah bekerja dan berpemasukan Rp 2.000.000 

sampai Rp 4.000.000-an perbulan. 

3. Segmentasi Psikologi  

Kelas Sosial untuk menengah keatas, konsumen yang membeli biasanya 

memiliki hobi seperti membaca buku, komik, cerita berilustrasi, mengumpulkan 

artbook, dan menggambar. Konsumen dengan gaya hidup yang suka 

menghabiskan diri untuk hobi atau kepuasan diri sehingga sering 

membelanjakan uangnya karena menilai hal tersebut memiliki nilai tersendiri. 

 

A.2 Segmentasi Perilaku 

1. Frekuansi Penggunaan Produk 

Buku dibeli sebagai pemuas diri, saat ada uang untuk pengeluaran belanja 

selain kebutuhan pokok, buku dibeli untuk jangka panjang, biasanya dijadikan 

koleksi, simpanan, atau pajangan. 

2. Kegunaan Produk Yang Diharapkan. 

Buku Ilustrasi yang memiliki kualitas yang baik seperti warna cetakan, jenis 

kertas dan cover. 

3. Loyalitas Customer 

Sekali beli putus hubungan. 

4. Kesiapan membeli 

Karena konsumen dominan mahasiswa, dan hasil pemasukan masih dari orang 

tua dan meski sudah ada yang bekerja, kesiapan untuk membeli produk adalah 

disaat sedang memiliki pemasukan, awal penerimaan pemasukan. 

 

B. Market Targeting 

Untuk buku Jawata menggunakan Pemasaran Terpadu atau Concentrated 

Marketing yaitu khusus untuk sumber daya manusia atau target yang terbatas, 
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yaitu target anak kuliah sampai yang bekerja dengan umur 18 - 25 yang secara 

khusus memiliki ketertarikan ilustrasi dan buku. 

 

C. Positioning 

Buku Ilustrasi Jawata memposisikan dirinya sebagai media untuk melestarikan 

kearifan lokal dengan konten cerita para dewa yang diambil dari cerita wayang 

purwa Jawa dengan ilustrasi bergaya manga sehingga mampu menarik anak 

muda Indonesia. 

 

Berikut merupakan Media Exposure atau aktifitas harian customer dan media 

yang terpapar :  

 

Customer 

Journey 

Di Rumah Tempat Kerja / 

Sekolah 

Diluar Rumah 

Waktu (16.00 - 18.00) 

Sepulang jam 

kantor atau 

sekolah  

( 21.00 – 23.00) 

Malam hari 

sebelum tidur   

(12.00 – 13.00) 

Jam makan siang 

dan istirahat 

Weekend , saat 

pergi ke event atau 

toko  

( 12.00 – 16.00) 

dan  

( 18.00 – 20.00)  

Awareness Media sosial 

Instagram, 

website toko buku 

atau penerbit, 

contohnya seperti 

websitenya 

Gramedia. 

Media sosial 

Instagram dan 

rekomendasi atau 

info dari teman. 

Media sosial 

Instagram, toko 

buku dan bazar. 

Research Media sosial 

Instagram, online 

shop, browsing 

internet, melihat 

review buku 

Media sosial 

instagram, online 

shop, rekomendasi 

atau diskusi dengan 

teman. 

Media sosial 

Instagram, toko 

buku, dan bazar. 
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seperti di 

goodreads.com. 

Purchase Media sosial 

Instagram, online 

shop, website 

penerbit. 

Media sosial 

Instagram dan 

online shop 

Toko buku dan 

bazar  

Post 

Purchase 

Like dan 

comment di 

media sosial, 

memberi rating 

dan riview di 

kolom komentar 

online shop, 

memberikan 

review lewat 

aplikasi chat 

Melakukan 

rekomendasi ke 

teman, like dan 

comment di media 

sosial 

Memberi review di 

pameran atau 

bazar 

 

Tabel 3.2 Customer Journey 

 

Dalam mempromosikan produk, media yang digunakan untuk berkomunikasi 

dengan konsumen sebagai berikut : 

 

Media Jenis 

Media 

Alasan Pemilihan Media 

Media Sosial 

(Instagram 

dan 

Youtube) 

BTL Alasan pemilihan media, karena target market 

dominan pemakai Instagram dan Youtube, sehingga 

mampu menjangkau target lebih luas. Instagram dan 

Youtube menjadi  salah  satu  media  sosial  populer.  

Media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun 

berkolaborasi, karena itu media social dapat dilihat 

sebagai medium (fasilitator) online yang 
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menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus 

sebuah ikatan sosial (Van Dijk dalam Nasrullah, 

2015). Berdasarkan sumber e-marketer.com (2017). 

Di Indonesia, jumlah pengguna mencapai 22 juta 

orang, dengan persebaran demografi pengguna 

instagram 18-29 tahun memiliki penggunaan 

terbesar yaitu  83%. 

Merchandise BTL Alasan pemilihan media sebagai media promosi 

untuk menarik konsumen terutama anak muda dan 

meningkatkan awareness. Merchandise dibuat 

berupa pin, stiker, buku sketsa, tas, yang berupa 

karakter dari buku. Merchandising adalah  kegiatan  

pengadaan  barang-barang  yang  sesuai  dengan  

bisnis  yang dijalani toko (produk berbasis makanan, 

pakaian, barang kebutuhan rumah, produk umum, 

dan lain-lain, atau kombinasi) untuk disediakan 

dalam toko pada jumlah, waktu, dan harga yang 

sesuai untuk mencapai sasaran toko atau 

perusahaan ritel (Ma’ruf , 2006 dalam Febrisa et.al 

2015). 

Dari jurnal “Pengaruh Discount, Merchandising, dan 

Hedonic Shopping Motives Terhadap Impulse 

Buying” menggunakan tipe penelitian eksplanatory 

research dengan sempel 100 responeden 

menghasilakan kesimpulan bahwa merchandising 

berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap 

impulse  buying. 

Online dan 

offline shop 

BTL    Alasan pemilihan media offline untuk membidik 

target konsumen yang tertarik dengan buku dan 

menyediakan media penjualan di tempat dan online 

untuk media promosi  yang mudah diakses dan 

digunakan untuk membeli produk yang mampu 

menarget konsumen lebih luas. 
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   Dari sumber data Social Research dan Monitoring 

Social, Kadin, Kemkominfo, Accenture  tahun  2015  

dari  jumlah  pengguna  internet di  Indonesia  

sebanyak  77  % menggunakan internet    mencari   

informasi  produk  dan  belanja sikap online dan 

offline tidak  akan  berbeda (Faria, 2013 dalam 

Cahaya , 2018 ). 

   Ritel  online  melayani  sebagian  besar  sebagai 

mesin pencari untuk    mendapatkan    informasi    

produk    dan    kemudian meningkatkan  pembelian 

offlinemelalui  konsumen  layanan offline memiliki 

akses  misal  untuk  menyentuh,  mencium   

dan  menyesuaikan. 

POP BTL    Alasan pemilihan media untuk menarik 

pengunjung ,memberikan pengal aman, dan sebagai 

bentuk identitas produk untuk meningkatkan 

awarness. 

    Point of Purchase (POP) adalah sebuah elemen 

promosi berupa pajangan, poster, petunjuk, dan 

berbagai materi promosi lainnya dalam toko atau 

ritel dan dirancang untuk memengaruhi pilihan 

pelanggan pada pemutusan pembelian (Shimp, 

2008 dalam Annisa.et.al, 2016). 

Box Bundle BTL Alasan pemilihan untuk menarik konsumen membeli 

produk, dan merasa lebih sepadan dari membeli 

produk individu.  

Dijelaskan  bahwa  hal  yang penting  dalam  upaya  

pemasaran melalui  promosi  penjualan dilakukan  

dalam  jangka  pendek (Sutisna ,2002 dalam 

Ferbrisa, 2015 ) .  Potongan  harga  dapat  dilakukan  

untuk menarik perhatian  konsumen  dan  

mendorong konsumen  untuk melakukan  

pembelian. 
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Poster BTL Alasan dipilih untuk sebagai pengenal awal produk 

kepada konsumen.  

Dalam ilmu  komunikasi,  media merupakan alat 

untuk menyimpan atau menyampaikan  informasi  

atau  data untuk keperluan tertentu (Noor, 2010 

dalam Siti, 2017 ).  Jadi,  media  promosi  adalah alat 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan promosi. 

Jenisnya antara lain adalah media cetak. 

Kartu Nama  BTL Alasan dipilih untuk sebagai pengenal awal produk 

kepada konsumen.  

Dalam ilmu komunikasi, media merupakan alat 

untuk menyimpan atau menyampaikan  informasi  

atau  data untuk keperluan    tertentu    (Noor, 2010 

dalam Siti ,2017 ).  Jadi,  media  promosi  adalah alat 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan promosi. 

Jenisnya antara lain adalah media cetak. 

Book Trailer BTL Alasan dipilih untuk mengenalkan produk dan value 

proposition  

 

Tabel 3.3 Jenis Media Promosi 
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3.3. Uji Coba Prototype Desain 

No Item Desain 

1.  Buku Ilustrasi 

2. Merchandise  pin aklirik 

3. Merchandise gantungan kunci aklirik 

4. Merchandise tote canvas bag 

5. Merchandise buku sketsa  

6. Merchandise buku note book giveaway 

7. Merchandise gantungan kunci souvenir 

8. Merchandise stiker  

9. POP display karakter 

10. POP display Merchandise 

11. Poster  

12. Instagram Feed 

13. Instagram Instastory 

14. Kartu nama 

15. Jawata Digital Painting Tutorial Video 

16. Book Trailer 

17.  Bundle Box 

 

Tabel 3.4 Uji Coba Prototype Desain 

3.2.3 Program Media  
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No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

Konten 

Media 

1 Instagram April-

Mei 

(12.00 

dan 

16.00) 

Instagram feeds 

dan Instastories. 

(12.00, jam 

istirahat dan 

makan siang, 

merupakan waktu 

customer 

membuka IG, 

16.00 jam pulang 

kantor , dan 

waktu istirahat 

sambil membuka 

IG ) 

Membangu

n 

Awareness 

Coming soon 

post, seputar 

produk, 

Trailer Book, 

dan post 

buku terbit, 

giveaway  

2 Instagram April 

(16.00) 

Instagram Feeds 

(16.00 jam pulang 

kantor , dan 

waktu istirahat 

sambil membuka 

IG ) 

Membangu

n 

Awareness 

Memposting 

konten yang 

berkaitan 

dengan 

Mitologi 

wayang 

seperti fakta 

3 Instagram Mei 

(12.00) 

Instagram feeds 

dan Instastories 

(12.00, jam 

istirahat dan 

makan siang, 

merupakan waktu 

customer 

membuka IG) 

Mefasilitasi 

terjadinya 

transaksi 

Post tentang 

bundle box 
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4 Instagram 20, 26 

April, 

dan 1 

Mei 

Instagram feeds 

(12.00 jam makan 

siang dan 

istirahat) 

Membangu

n 

Awareness 

Aktifasi 

Jawata 

Digital 

Painting 

Tutorial dan 

Challenge 

5 Youtube 26 April Video post di 

Channel Youtube  

( 12.00 jam 

makan siang dan 

istirahat ) 

Membangu

n 

Awareness 

Aktifasi Video 

Digital 

Painting 

Tutorial dan 

Challenge 

6 Merchandis

e 

(Pin aklirik, 

Gantungan 

Kunci, 

Tote Bag, 

Sketsa 

buku, 

Stiker) 

Mei Dijual di  

penitipan toko 

cafe buku 

contohnya seperti 

di CafeLibrary 

C2O atau Blanco 

Coffee & Books 

Membangu

n 

Awareness 

Merchandise 

berupa 

Goodies 

karakter yang 

berasal dari 

buku 

7 Merchandis

e 

(Sourvenir 

/gift : 

Gantungan 

Kunci) 

Mei Diberikan gratis 

untuk pembelian 

bundle box 

Membangu

n 

Awareness 

Souvenir 

berupa 

gantugan 

kunci tulisan 

JAWATA 

8 Merchandis

e 

21 Mei 

(hari 

kebera

gaman 

Instagram feeds 

dan Instastories 

(18.00 jam pulang 

kantor, dan waktu 

Membangu-

n 

Awareness 

Melakukan 

Giveaway 

berupa buku 

sketsa, 

giveaway 
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(Giveaway : 

Sketch 

Book) 

budaya

) 

(18.00) 

istirahat sambil 

membuka IG ) 

dilakuakan 

dengan cara 

peserta 

follow IG, like 

dan tag 2 

teman. 

Pemenang 

dipilih secara 

acak. 

9 Online 

Shop 

( Shopee ) 

Mei 

 

Membuka toko 

secara online, 

melakukan chat 

tanya jawab 

dengan 

konsumen 

melalui fitur chat 

online shop, 

konsumen dapat 

langsung 

melakukan 

pemesanan 

secara online 

Mefasilitasi 

terjadinya 

Transaksi 

dan 

menyampai

kan Value 

Proposition 

(jasa/baran

g) 

penjualan 

produk 

utama 

dan 

merchandise 

nya 

10 Poster April-

Mei 

Dipasang pada 

penitipan toko, 

kampus  

Membangu

n 

Awareness 

dan 

membantu 

evaluasi 

Value 

Proposition 

Visual 

karakter 

buku 

 

11 Box Bundle Mei 

 

Pembelian secara 

online, 

melakukan chat 

tanya jawab 

Mefasilitasi 

terjadinya 

transaksi 

Box Bundle 

berisi satu 

set 
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dengan 

konsumen 

melalui fitur chat 

online 

shop, atau 

melalui Ig 

konsumen dapat 

langsung 

melakukan 

pemesanan 

secara online 

Produk 

utama dan 

merchandise 

nya 

12 POP ( Point 

of 

Purchase) 

Mei Dipasang pada 

Cafe buku seperti  

Café Library C2O 

atau Blanco 

Coffee & Books 

 

Membangu-

n 

Awareness 

dan 

Menyampai

-kan 

Value 

propotition 

Display 

visual 

Karakter 

untuk 

memajang 

produk 

utama 

13 Kartu Nama Mei Disediakan di 

Cafe Buku seperti 

Cafe Library C2O 

atau Blanco 

Coffee & Books 

 

Membangu

n 

Awareness, 

Menyampai

kan Value 

proposition 

Kartu 

berkonsep 

gambar 

karakter 

dengan info 

singkat 

14 Book Trailer April 

(Durasi 

55 

Detik ) 

Di Post ke 

Youtube 

Membangu

n 

Awareness, 

Menyampai

kan Value 

proposition 

Preview isi  

buku 

 

Tabel 3.5 Pemilihan Media 
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3.2.4. Biaya Media 

Anggaran belanja keseluruhan media promosi dan produk  antara lain sebagai 

berikut : 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Buku Ilustrasi 

(Hot Print 

emas)  

Biaya Produksi  

Buku ukuran A4 

hotprint emas, 

art paper 150 gr, 

print Indigo 

2 Rp 580.000 Rp 1.160.000 

2 Buku Ilustrasi 

biasa tanpa 

hotprint 

Biaya Produksi  

Buku ukuran A4 

art paper 150 gr, 

print Indigo 

2 Rp 180.000 Rp 360.000 

3 Merchandise  

(pin aklirik) 

untuk 2 

karakter 

Biaya Produksi 

Aklirik bening 

2mm 1 lapis 

ukuran 4,4 x 3,8 

cm 

24 Rp 10.000 Rp 240.000 

4 Merchandise 

(gantungan 

kunci aklirik) 

Biaya Produksi 

Aklirik bening 

2mm 2 lapis 

ukuran 4 x 4 cm  

12 Rp 16.000 Rp 192.000 

5 Merchandise 

(Stiker) untuk 

18 karakter 

Biaya Produksi 

Ukuran A3, 

bahan Vinyl , 

laser cut 

5 Rp 17.500 Rp 87.500 

6 Packaging 

Merchandise 

Biaya cetak  14 Rp 8.500 Rp 119.000 
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Indigo A3 , Ivory 

310 gr, laminasi 

Doff  

7 Merchandise  

(Tote Bag) 

Biaya Produksi 

Bahan kanvas , 

25 x 33,5 cm  

4 Rp 40.000 Rp 160.000 

8 Merchandise 

(Note Book ) 

Biaya Produksi 

Ukuran A5 isi 

polos 30 lembar 

HVS 80 gr , 

laminasi Doff  

4 Rp 60.000 Rp 240.000 

9 Merchandise  

(buku sketsa) 

Biaya Produksi 

Ukuran A4 isi 

polos 30 lembar 

bookpaper, jilid 

spiral 

4 Rp 67.000 Rp 270.000 

10 Merchandise  

(gantungan 

kunci 

souvenir)  

Biaya Produksi  

Aklirik Bening 

2mm 1 lapis 

ukuran 5 x 2 

12 Rp 6.000 Rp 72.000 

11 POP Display 

dan POP 

Merchandise 

Biaya Produksi 

Bahan triplek 

1,8m dan triplek 

melemin 3mm 

1 Rp 659.000 Rp 659.000 

  Biaya Print 

karakter 

Vinil Matt, 

polyfoam ukuran 

85 x 90 cm 

1 Rp 310.000 Rp 310.000 
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  Biaya Print 

Stiker POP 

Vinil Matt ukuran 

59 x 74 cm 

1 Rp 80.000 Rp80.000 

12 Kartu Nama Biaya Print  

Indigo Ivory  310 

gr laminasi Doff , 

Flatbed Cutter 

4 Rp 16.800 Rp 67.200 

13 Poster Biaya Print 

Indigo, Ivory 190 

gr  

4 Rp 7.000 Rp 28.000 

14 Bundle Box Box Karton 

ukuran 35 x 25 x 

5 cm 

(1 pack = 20 

Pcs) 

1 Rp 130.000 Rp 130.000 

  Print Packaging 

Ukuran A2 , 

indigo Ivory 260 

gr laminasi Doff 

4 Rp 17.000 Rp 68.000 

Total Rp 4.242.700  

 

Tabel 3.6 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3.1. Layout Komprehensif 

 

A. Buku Ilustrasi 
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Gambar 3.37  Cover Book Jawata 

 

 

Gambar 3.38  Layout Book Jawata 

 

Buku Ilustrasi berukuran A4, cover hotprint emas , art paper 150 gr print Indigo. 

B. Mechandise Pin Aklirik 

 

 

Gambar 3.39  Pin Aklirik 
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Merchandise pin aklirik bening 2mm ukuran 4,4 x 3,8 cm.  

C. Merchandise Gantungan Kunci Aklirik 

 

Gambar 3.40  Gantungan Kunci Aklirik 

 

Gantungan kunci aklirik bening 2mm ukuran 4 x 4 cm  

D. Merchandise Tote Canvas Bag 

 

Gambar 3.41  Tote Bag 

 

Tote bag bahan kanvas ukuran 25 x 33,5 cm 

E. Merchandise buku sketsa  
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Gambar 3.42  Sketch Book 

 

Buku sketsa ukuran A4 isi 30 lembar polos bookpaper spiral. 

F. Merchandise Buku Note Book ( Giveaway) 

 

Gambar 3.43  Note Book Giveaway 

 

Buku note book ukuran A5 isi 30 lembar polos HVS 80 gr. 

G. Merchandise Gantungan Kunci Souvenir 
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Gambar 3.44  Gantungan Kunci Souvenir 

 

Gantungan kunci aklirik bening 2mm ukuran 5 x 2 cm. 

H. Merchandise Stiker 

 

Gambar 3.45  Stiker Karakter 

 

Stiker ukuran 3,5 x 3,5 cm. 

I.  POP Display Karakter 
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Gambar 3.46  POP Karakter 

 

POP ukuran 150 x 61 cm, bahan triplek 1,8mm dan triplek melemin 3mm, display 

karakter polyfoam ukuran 85 x 90 cm. 

I. POP Display Merchandise 

 

Gambar 3.47  POP Merchandise 
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POP ukuran 70 x 50 cm bahan triplek 1,8mm dan triplek melemin 3mm. 

J.  Poster 

 

 

Gambar 3.48  Poster  

 

Poster ilustrasi karakter Batara Guru dengan wayang purwanya berukuran A2.  
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K. Instagram Feed 

 

 

Gambar 3.49  Instagram Feed 
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Gambar 3.50  Instagram Feed Jawata Challenge 

 

L.  Instagram Instastory 

 

 

 

Gambar 3.51  Instagram Instastory 

 

 

 

 



 

 

 117 

M. Kartu nama 

 

 

 

Gambar 3.52  Kartu Nama 

 

Kartu ukuran 12 x 7 cm. 

N. Book Trailer 

 

Gambar 3.53  Cuplikan Book Trailer 
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O. Jawata Digital Painting Tutorial Video 

 

 

 

Gambar 3.54 Cuplikan Jawata Digital Painting Tutorial Video 

 

P. Bundle Box 

 

 

Gambar 3.55  Bundle Box 

Bundle box ukuran 35 x 25 x 5 cm bahan karton  



 

 

 119 

3.3.2. Strategi Uji Coba 

Strategi apa yang akan  dilakukan untuk melaksanakan uji coba prototype desain 

antara lain adalah  mengumpulkan jenis data primer secara kualitatif yaitu metode 

wawancara ke narasumber ahli (expert user) dan ke narasumber pengguna produk 

(extreme user). 

A. Profil expert user 

1.  AA Kunto A 

 

 

Gambar 3.56  Narasumber AA kunto A 

Sumber : Google 

 

Pak  Kunto merupakan seorang coach writer atau konsultan dalam mebuat 

buku dan menulis. Beliau pernah menjadi dosen, pimpinan redaksi BERNAS 

Yogyakarta dan direktur Penerbit Wanajati Chakra Renjan yang tugasnya 

merancang dan memastikan penerbitan buku. Pak Kunto sebagai expert dipilih 

karena pengalamannya dalam bidang penerbitan buku. Narasumber dipilih dan 

diharapkan dapat membantu dalam review strategi media promosi dan penulisan 

untuk buku Jawata. 
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2. Firmanilla Narita Kusuma 

 

 

Gambar 3.57  Narasumber Lala Narita 

Sumber : Google 

 

Firmanilla Narita Kusuma atau juga yang sering dipanggil Lala Narita 

merupakan ilustrator di Gong Studio, Yogyakarta yang bergerak dalam bidang 

ilustrasi untuk game dan boardgame. Lala Narita berfokus dalam Game Art, 

ilustrasi artwork, coloring, komik, dan animasi. Merupakan lulusan Universitas 

Institut Teknologi Bandung di bidang Art and Design, memiliki pengalaman kerja 

di Ikaan Studia dan SupremeVFX, Bandung sebagai character design, concept art, 

dan membuat aset 2D untuk animasi. Alasan Lala Narita sebagai narasumber 

adalah untuk membantu dalam review desain dan media promosi buku ilustrasi 

Jawata, terutama karena ia memiliki pengalaman terhadap ilustrasi digital dan 

desain karakter.  
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Gambar 3.58  Karya narasumber Lala Narita 

Sumber : Google 

 

2.  Maria Tintun Surya Nurani (Amanokawa Osa ) 

 

 

 

Gambar 3.59 Narasumber Amanokawa Osa 

Sumber : Deviantart.com 
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Maria Tintun namun juga dikenal dengan nama Amanokawa Osa merupakan 

ilustrator dari Yogyakarta dan pernah menjadi pengajar di bidang komik di Sora 

Manga School, selain itu ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Insitut Seni 

Indonesia Yogyakarta, namun kini fokus menjadi ilustrator dan freelance. 

Amanokawa Osa terkenal mengeluakan buku tutorial mengambar manga dengan 

berbagai seri dari penerbit Andi.  

 

 

 

Gambar 3.60 Buku narasumber Amanokawa Osa 

Sumber : Google 

Pada tahun 2011, pernah menerbitkan komik berjudul Truth dari penerbit 

koloni dan komik Senja Kurusetra yang memiliki tema budaya Indonesia. 

Amanokawa Osa sebagai expert user dipilih karena pengalamannya sebagai 

ilustrator dan mendalami gaya gambar manga. Narasumber dipilih diharapkan 

dapat membantu dalam review desain dan tren desain pada buku Jawata. 
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Gambar 3.61 Karya narasumber Amanokawa Osa 

Sumber : Deviantart.com 

 

B. Profil extreme user  

1. Yoga Wahyudhi (Desainer grafis Arei Outdoor Gear, 22 tahun ) 

Saya memilih Yoga sebagai extreme user karena ia sangat tertarik dengan 

ilustrasi, penyuka seni, sejarah, budaya Indonesia dan arkeologi candi. 

2. Irawan Zaki (Mahasiswa, 21 tahun ) 

Saya memilihnya sebagai extreme user karena hobinya membaca buku, tertarik 

dengan ilustrasi dan manga. 

3. Stephanie Tandya (Wiraswasta dan freelance, 24 tahun) 

Saya memilihnya sebagai extreme user karena tertarik dengan ilustrasi dan suka 

mengumpulkan buku. Selain itu juga memiliki hobi dan pekerjaan dibidang 

menggambar. 

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data 

NO 

TEKNIK 

PENGUMP

ULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  
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1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

AA.Kunto A 

Review strategi media promosi dan 

penulisan buku. 

2 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Firmanilla Narita 

Kusuma 

Review desain 

Review media promosi 

3 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Maria Tintun 

Surya Nurani 

Review desain 

Review media promosi 

4 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user 

Yoga Wahyudhi 

Persepsi terhadap Produk 

 

5 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user 

Irawan Zaki 

Persepsi terhadap Produk 

 

6 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme user 

Stephanie 

Tandya 

Persepsi terhadap Produk 

 

7 FGD 

(Kualitatif) 

Kelompok FGD 

(15 responden) 

Persepsi terhadap produk dan media 

promosinya 

8 Kuisioner 

Online 

Google 

Form 

(Kuantitatif) 

Responden 

perempuan, 

laki-laki, umur 

18-25 tahun (50 

responden) 

Persepsi terhadap produk dan media 

promosinya 

 

Tabel 3.7 Instrumen Pengumpulan Data 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


