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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 
‘64VISUALS’ merupakan Brand jasa Digital Video Production di Surabaya. 

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada bab sebelumnya disimpulkan 

bahwa 64VISUALS perlu melakukan perancangan Brand identity untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tubuh perusahaan.  

Merancang Brand identity merupakan bentuk branding yang dimana hasil akhir 

yang dihasilkan berupa bentuk visual seperti logo, serta media promosinya.  

Tujuannya adalah selain untuk meningkatkan awareness, Brand identity 

merupakan representasi identitas perusahaan berupa visi, misi dan nilai 

perusahaan (Davis, 2017) yang dimana akan menghasilkan Brand image yang 

nantinya akan mempengaruhi minat klien akan penggunaan jasa ‘64VISUALS’ itu 

sendiri.  

Perancangan Brand identity ‘64VISUALS’ terinspirasi dari pandangan dan 

nilai ‘64VISUALS’ akan Kolaborasi, baik kolaborasi antar rekan pekerja seni 

maupun kolaborasi Brand dengan klien itu sendiri untuk menciptakan sebuah 

hasil karya yang saling bermutualisme.  
3.2. Konsep Perancangan  
3.2.1. Brand verbal 

‘64VISUALS’ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

produksi video untuk sosial media dengan target market adalah Start-Up 

Business. Brand ini sudah bergerak selama kurang lebih 6 bulan sejak tanggal 

peluncuran, didirikan dengan visi yaitu menjadi partner bagi bisnis start-up dan 

rumah bagi kolaborator seni. Oleh karena itu ‘64VISUALS’ menciptakan citra 

sebagai perusahaan yang menomorsatukan pelayanan dan kenyamanan antar 

klien, rekan usaha maupun internal perusahaan. Yang membedakan bisnis ini 

dari kompetitor sejenis adalah memiliki kualitas dan pelayanan standar nasional 

dan namun dengan harga yang lebih terjangkau bagi partner bisnis karena 

spesialisasi ‘64VISUALS’ yang menambil produksi video dalam platform sosial 

media atau sering disebut digital media video (yang artinya dapat menekan 

budget produksi). 



 
 

 33 

3.2.2. Brand attributes 
  Kata kunci dari ‘64VISUALS’ adalah Collaborative yang berarti ‘64VISUALS’ 

siap menjadi Brand yang dapat berkolaborasi dengan segala macam pihak yang 

datang kepada ‘64VISUALS’ untuk bekerjasama menghasilkan karya yang 

memuaskan semua pihak, Flexibility yang berarti ‘64VISUALS’ merupakan Brand 

yang mudah untuk menyesuaikan dan memahami segala ide dan keinginan yang 

diingikan oleh klien dengan tujuan agar Klien merasa nyaman akan 

menggunakan jasa ‘64VISUALS’ dan diharapkan terjadi repeat order kembali, 

Inspirational yang berarti ‘64VISUALS’ ingin menginpirasi semua khalayak 

dengan karya dan konten yang positif. 
3.2.3. Brand line  
  “Visuals Connect People” yang jika diartikan dalam Indonesia adalah ‘Karya 

Yang Menghubungkan Semua Orang’. Diharapkan dengan brandline ini khalayak 

mengerti bahwa ‘64VISUALS’ ingin menjadi Brand yang dapat berkolaborasi 

dengan semua pihak. 
3.3. Konsep Gaya Desain  
 Sesuai dengan visi dan misi perusahaan, penggunaan gaya desain late 

modernism dirasa sejalan dengan semangat pembangunan yang menginspirasi 

terbentuknya gaya desain tersebut. Dalam jurnalnya yang berjudul ‘Modernism’, 

McLeod, 2017, berkata bahwa gaya desain Late Modernism terbentuk setelah 

perang dunia ke-2 yang dimana didasari oleh dimulainya dunia yang baru, 

karena semangat pembangunan terutama pembangunan manusia di Amerika, 

pernyataan ini juga didukung oleh Dixon, 2016, dalam bukunya yang berjudul 

‘Graphic Design Theory’, Modernism bersifat progresif dan sering utopis, 

memberdayakan manusia untuk memperbaiki atau membangun lingkungan 

mereka.  

 Gaya desain ini terinspirasi oleh gaya desain modernism yang pertama 

kali berkembang di Eropa, Late Modernism (1945-1970) membentuk seni 

Kontemporer, termasuk membangun gaya gaya desain lainya seperti pop art, 

dadaism, minimalism dan akhirnya menginspirasi era post modernism.  

Karakterisitik gaya desain Late Modernism: 

1. Ringkas dan Fungsional 

2. Terbentuk dari bidang geometris dasar 
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3. Penggunaan Grafis berupa Fotografi 

4. Layout Informal/Ungrid  

5. Warna Blok bersaturasi 

 

Gambar 3.2 Referensi Visual Style Late Modernism 

(Sumber: www.pinterest.com/) 

3.3.1. Brandmark & Logotype  
Sebuah logo yang baik biasanya terdiri 2 unsur yaitu brandmark dan 

logotype (Wheeler, 2018). Brandmark dirancang bisa berupa tulisan maupun 

simbol, Tidak terbatas gaya apapun, dan logotype merupakan logo yang berisi 

nama brand tersebut. Perancangan logo merupakan merupakan salah satu 

unsur penting dalam pembuatan brand identity dan logo yang direncanakan 

dengan baik akan membangun brand image yang baik akan perusahaan. (Davis, 

2017) 

 Dari sini ‘64VISUALS’ ingin membuat sebuah logo yang terdiri dari 

Brandmark dan Logotype dengan nama brand. Brandmark yang dibuat 

menggunakan gaya desain late modernism yang diterjemahkan dalam bentuk 

line art wordmark. Filosofis dari brandmark adalah didasari dari konsep 
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perancangan perusahaan yaitu Kolaborasi yang kemudian akan 

ditransformasikan sedemikian rupa dalam brandmark ‘64VISUALS’. 

 
Gambar 3.3 Moodboard Logo 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
 

 Logotype yang digunakan adalah bersalah dari keluarga sanserif. 

Menurut Sinaga, Nadeak, & Murtopo, 2017, penggunaan tipografi sanserif 

memunculkan kesan simple, efisien dan sederhana. Kesan tersebut merupakan 

kesan yang ingin ditampilkan oleh perusahaan dari logo ini. Selain itu typeface 

sanserif memiliki legibility yang lebih tinggi sehingga untuk meningkatkan 

awareness keterbacaan logo adalah suatu hal yang penting (Sihombing, 2015) 

3.3.2. Color Palettes 
 Menurut Kotler & Armstrong, 2018, untuk menyampaikan brand image 

dan memuaskan keinginan konsumen, brand harus memilih jalan yang estetis 

untuk mem-branding perusahaan. Salah satu jalan tersebut adalah penggunaan 

warna akan memberikan kesan yang berbeda beda. Menurut Majidah, Dian 

Hasfera, M. Fadli, 2018, setiap warna memiliki efek dan persepsi masing masing. 

Berikut persepsi yang ditimbulkan setiap warna: 

1. Merah, menyebabkan kegembiraan dan secara negatif mempengaruhi 

persepsi waktu. 

2. Kuning, warna yang hangat dan dikaitkan dengan matahari, selain itu 

kuning juga mempersepsikan kebahagiaaan. 
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3. Hijau, memiliki persepsi santai, menenangkan dan bahkan menyegarkan 

pada orang yang mengaitkan hijau dengan alam dan ketenangan. Selain 

itu warna hijau sering dikaitkan dengan kesehatan. 

4. Biru, memberikan efek yang lebih menenangkan dan rileks jika 

dibandingkan dengan warna merah. Selain itu warna biru juga dikaitkan 

dengan sikap professional karena itu sering digunakan oleh perusahaan 

bank. 

5. Oranye, akan memiliki efek stimulasi, dapat dikatakan bahwa oranye 

akan menciptakan suasana keingintahuan dan semangat.  

6. Ungu, warna ini jika digabungkan dengan warna putih mempunyai 

persepsi kemuliaan dan jika digabungkan dengan warna hitam memiliki 

persepsi magis atau eksperimen.  

7. Hitam, memiliki persepsi elegan, kemewahan dan kuat. Warna hitam juga 

seringkali dikaitkan dengan profesionalitas. 

 Dalam desain yang akan dibuat warna utama yang akan digunakan 

dalam pallet warna korporat ‘64VISUALS’ adalah biru tua dan jingga. Biru tua 

memberi kesan tenang dan professional serta aksen jingga memberi kesan ceria 

dan semangat.  

 
Gambar 3.4.1 Moodboard Color Pallete 64VISUALS 

 (Sumber: www.Pinterest.com) 
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3.3.3. Corporate Typeface  
Salah satu elemen yang penting dalam membentuk indentitas merek 

adalah, tipografi. Menurut Sihombing, 2015, aspek terpenting dalam penggunaan 

tipografi adalah keterbacaan. Tingkat keterbacaan yang tinggi membuat 

pembaca tidak malas untuk membaca tulisan tersebut karena membuat mata 

menjadi tidak lelah. Oleh karena itu menurut Sihombing keluarga font yang paling 

mudah dibaca adalah keluarga sanserif. Typeface Sans serif yang digunakan 

mengambil beberapa typeface dengan bentuk geometri rounded caps dan 

struktur yang seimbang. Penggunaan typeface sanserif dengan geometri 

rounded caps dan well-balance structure akan menciptakan kesan ceria dan 

positif pada pembacanya (Choi & Aizawa, 2019).  

 
Gambar 3.4.2 Moodboard Corporate Typeface 64VISUALS 

 (Sumber: Dokumen Perusahaan) 

3.3.4. Photography Treatment 
 Fotografi merupakan hal penting dalam suatu visual. Dalam risetnya 

fotografi memiliki peranan besar dalam menentukan minat beli dan impresi 

konsumen terhadap suatu brand (Venny, 2019). Keestetisan adalah hal yang 

dinilai dalam fotografi yang penting untuk menentukan minat beli konsumen. 

Keestesisan fotografi dapat dilakukan dengan aplikasi treatment dalam foto 

tersebut.  Penggunaan treatment selain itu juga dimaksudkan untuk 

merepresentasikan citra yang diinginkan pada brand tersebut. (Marder, Erz, 

Angell, & Plangger, 2019) 



 
 

 38 

Oleh karena itu, untuk membangun brand ‘64VISUALS’ sesuai dengan  

yang diinginkan, penggunaan Photography treatment yang akan digunakan ada 

2 konsep treatment yaitu: 

1. Multiplied Block Color treatment 

2. Black and White treatment 

 Dalam fotografi, konten yang ditampilkan pun sama pentingnya. Konten 

yang digunakan seharusnya merepresentasikan brand tersebut (Marder, Erz, 

Angell, & Plangger, 2019). Aktivitas dalam konten fotografi yang digunakan 

dalam Aplikasi media dapat beragam, tapi tetap sesuai dengan nilai-nilai 

perusahaan. Konten yang disarankan adalah aktivitas behind the scene yang 

memperlihatkan kerjasama, landscape dan human interest hubungan antar 

personal yang ceria.  

 
Gambar 3.4.3 Moodboard Photography treatment 64VISUALS 

(Sumber: Dokumen Perusahaan)  

3.4. Strategi Media 
 ‘64VISUALS’ menggunakan pendekatan teori VALS untuk memetakan 

target klien. Menurut Naomi, Ashouri, & Soleimani, 2017, Teori VALS membagi 

konsumen menjadi 8 kategori yaitu Innovators, Idealist, Achievement, Self-

Expression, Believers, Strivers, Makers & Survivors. Dari 8 kategori tersebut, 

melihat data yang dimiliki ‘64VISUALS’, kategori Thinkers merupakan kategori 

yang paling mencerminkan customer profile perusahaan. Kategori thinkers 

memiliki karakterisitik sebagai berikut High Resource motivated by Ideals, 

Mature, Responsible, Well Educated Professionals; practical Consumers & 

Rational Decision Makers. 
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  Dari pemetaan customer profile ‘64VISUALS’ dapat menentukan 

penggunaan media promosi yang dapat mendukung pembuatan brand identity 

perusahaan. Dengan menggunakan Integrated Marketing Communication, 

64VISUALS memetakan pemilihan media promosi dengan pembagian ATL, BTL 

dan TTL. Berikut pemilihan media promosi ‘64VISUALS’: 

Above the Line (ATL) 
1. Instagram Ads 

 Menurut Tripiawan, Amani, & Wijaya, 2019, Instagram ads memiliki 

peranan penting dalam membangun hubungan dengan audience. Dalam 

data yang yang disajikan penulis dalam kasus ini adalah studi kasus 

dalam instagram TAYA.ID, data menunjukan bahwa penggunaan 

instagram ads dinilai efektif dalam mempersuasi, memberi dampak , dan 

mengkomunikasikan brand. Instagram ads memiliki dampak yang lebih 

besar dalam  membangun engagement yang luas daripada instagram 

post dan story dikarenakan sistem instagram ads yang memilih audience 

yang lebih spesifik (Stewart, et al., 2019). Konten yang disajikan dalam 

instagram ads dapat berupa konten yang terdapat di instagram post/story 

ataupun konten tersendiri sebagai advertisement brand. Nanti pada 

akhirnya calon konsumen akan terhubung langsung ke instagram resmi 

dari ‘64VISUALS’. 

2. Media Cetak Brosur  

 Menurut Firdaus & Sutrisna, 2017, Salah satu media periklanan yang 

dapat mendorong penjualan yaitu brosur. Brosur digunakan sebagai 

pengenalan sebuah brand dan informasi value proposition dan berisikan 

tentang jasa yang ditawarkan, spesifikasi, serta contact person dari 

sebuah brand berupa bentuk fisik selembar kertas. 

3. Interactive Booth/Pameran 

 Pameran merupakan suatu usaha tersistematis untuk memperlihatkan / 

memeperagakan brand dalam suatu ukuran yang terukur dan dalam 

suatu urutan tertentu untuk menimbulkan atau rasa ingin tahu (antusias) 

lebih jauh kepada para pengunjung (Echsanullah & Wulandari, 2018) 

Dalam pameran yang akan dilakukan ‘64VISUALS’ akan lebih banya 

terjadi interaksi langsung antara calon konsumen melalui prasarana yang 

dibuat dalam pameran, diharapkan calon konsumen dapat merasakan 
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pengalaman yang positif dengan brand. Membangun awareness juga 

dilakukan dengan penggunaan Point of Interest. 

Below the Line (BTL) 
1. Instagram Feed & Story 

 Menurut Statitsta Research dengan artikelnya yang berjudul 

“Penetration of leading social networks in Indonesia as of 3rd quarter 

2018” Indonesia merupakan salah satu negara dengan pasar pengguna 

media sosial terbesar didunia dan Instagram merupakan salah satu media 

sosial dengan user terbanyak saat ini (Department, 2020). Dalam 

Instagram utamanya dibagi menjadi 2 yaitu Feed post dan Story post. 

Instagram dapat menjadi alat marketing yang efektif dalam menjangakau 

potential customer dikarenakan memiliki pasar yang luas.  (Wicaksono & 

Rumyeni, 2017) 

2. Youtube 

 Youtube menjadi platform media social dengan akses terbanyak di 

Indonesia saat ini (Department, 2020). Keuntungan penggunaan Youtube 

sebagai media marketing adalah youtube dapat dapat dengan mudah 

terakses oleh potential customer, karena youtube dapat menjadi ‘mata’ 

dan ’telinga’ konsumen untuk mengetahui tentang brand tersebut, dan 

akhirnya dapat memperkuat hubungan penyedia jasa dengan konsumen. 

(Reino & Hay, 2016). Konten yang akan disajikan dalam youtube dapat 

berupa portfolio atau behind the scene pengerjaan video. 

3. Television Reel 

 Menurut Schenk & Long, 2017, salah satu hal yang perlu ditampilkan 

oleh production house kepada klien adalah Reel. Reel adalah kumpulan 

projek yang pernah dibuat oleh suatu production house. Reel dapat 

ditampilkan pada layar yang besar seperti televisi agar dapat mudah 

terlihat oleh potential customer. 

4. Website 

 Website adalah platform resmi untuk menampilkan segala informasi 

yang berhubungan dengan brand. Platform ini dibuat untuk memudahkan 

calon klien mengakses informasi yang diperlukan serta membuat citra 

professional dimata audience (Kotler & Armstrong, 2018). Pembuatan 

website dimaksudkan untuk menampilkan brand value proposition, 
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spesifikasi jasa hingga kontak yang dapat dihubungi langsung oleh calon 

konsumen.  

5. Email Blast & Whatsapp Business Account 

 Menurut Hedynata & Radianto, 2016, untuk mendorong adanya 

kesadaran terhadap campaign suatu brand diperlukannya direct 

marketing tools yaitu berkomunikasi secara langsung dengan media yang 

salah satunya adalah Email Blast, dan Whatsapp. Direct Marketing 

digunakan untuk mengirim iklan, dapat membangun loyalitas pelanggan 

dan brand, untuk membangun kepercayaan pelanggan dan untuk 

membuat awareness. Perusahaan dapat mempromosikan produk dan 

layanannya dengan menggunakan elemen digital marketing ini dengan 

mudah dan degan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan iklan 

atau bentuk media lainnya. (Raghava & Krishna, 2019) 

Through the Line (TTL) 
1. Merchandise 

 Visual Merchandising merupakan salah satu faktor kaberhasilan suatu 

brand untuk membuat first impression yang baik terhadap calon 

konsumen. (Sudarsono, 2017). Merchanidise yang dibagikan kepada 

potential customer ada berupa tote bag, pen, pin dan creative notes yang 

dapat digunakan oleh calon klien juga meningkatkan awareness terhadap 

brand. 

3.4.1 Target Audience dan Touchpoint Media  
 Berikut tabel target audience serta touchpoint media ‘64VISUALS’: 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Instagram 

Ads 

1 Maret – 30 

Juni 2020 

(Seminggu – 

2x tayang 

sabtu dan 

minggu) 

Link pada ads akan 

mengantarkan 

potential customer ke 

Instagram Feeds 

(Work 12.00-13.00, 

Home 18.00-20.00) 

Fitur Swipe up 

Instagram Stories 

• Membangun 

Awareness 

konsumen 

• Menyampaik

an Value 

Proposition  
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ads akan 

menhubungkan 

langsung dengan 

Contact 

Person/Website 

(Work 12.00-13.00, 

Home 18.00-20.00) 

2 Brosur 30 April-5 

Mei 2020 

Diserahkan secara 

langsung pada saat 

Exhibition (Ciputra 

World, Kamis-

Minggu, 9.00-21.00) 

• Menyampaik

an Value 

Proposition 

• Membangun 

Awareness 

konsumen 

3 Interactive 

Booth/Pamer

an 

30 April-5 

Mei 2020  

Bertemu secara 

langsung pada 

Exhibition (Ciputra 

World, Kamis-

Minggu, 9.00-21.00) 

Membangun 

Awareness 

konsumen 

4 Instagram 

Feed & Story 

1 Maret 

2020 - 

seterusnya 

Direct Message pada 

Instagram (Work 

12.00-13.00, Home 

18.00-20.00) dan 

mengarahkan 

audience untuk 

menuju Website Link 

pada deskripsi feeds 

Menyampaikan 

Value Proposition  

5 Youtube 1 Maret 

2020 – 

seterusnya, 

posting 

berkala 

setiap projek 

yang 

Deskripsi pada 

Youtube, 

mengarahkan 

langsung potential 

customer pada 

website maupun 

media sosial 

Menyampaikan 

Value Proposition  
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dikerjakan, 

waktu 

tayang 

setiap Jumat 

pukul 17.00 

(Home/Work 9.00-

17.00) 

6 Television 

Reel 

30 April-5 

Mei 2020 

Potential Customer 

menjadi melihat Reel 

pada LCD dan tertrik 

untuk melihat 

Exhibition (Ciputra 

World, Kamis-

Minggu, 9.00-21.00) 

Menyampaikan 

Value Proposition 

7 Website 1 Maret 

2020 – 

seterusnya 

Mengarahkan 

Audiens untuk 

melihat portfolio yang 

tersambung dengan 

Youtube dan 

Instagram (Home, 

18.00-20.00). Lalu 

akan terjadi 

komunikasi dengan 

Direct message 

website maupun 

contact person dan 

email didalam 

website (Work, 

Senin-Jumat, 9.00-

18.00).  

• Menyampaik

an Value 

Proposition  

• Membantu 

untuk 

terjadinya 

transaksi 

8 Email & 

Whatsapp 

Business 

Account 

Hari Besar, 

Promo dan 

Aftersales, 

09.00-16.00 

1 Maret - 

Whatsapp Business 

Account Direct 

Message 

menghubungkan 

langsung calon 

• Sebagai 

sarana Jual 

beli 

• Sebagai 

evaluasi 



 
 

 44 

Seterusnya konsumen untuk 

berinteraksi langsung 

(Work/Home/Out of 

Home 9.00-21.00) , 

lalu juga dapat 

dilakukan direct 

marketing dengan 

promo blast (Work, 

9.00-17.00) 

Email Blast dilakukan 

untuk menyebarkan 

promo (Work, 9.00-

17.00) dan platform 

untuk menampung 

saran dan kritik dari 

klien (Work, 9.00-

17.00) 

value 

proposition 

 

9 Merchandise  30 April-5 

Mei 2020 

Lebaran & 

Natal 

Bertemu secara 

langsung pada 

Exhibition (Ciputra 

World, Kamis-

Minggu, 9.00-21.00) 

untuk 50 potential 

customer 

Aftersales Service 

sebagai Hampers 

Natal/Lebaran 

(Home/Work, 9.00-

17.00) 

• Menyediaka

n sarana 

pendukung 

jual-beli 

(Aftersales 

Service) 

• Membangun 

Awareness 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.4.2. Biaya Media 
Berikut adalah tabel anggaran biaya promosi ‘64VISUALS’: 

No Media Kategori Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
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1 Instagram 

Video Ads 

Biaya Tayang 
32 Hari Rp    50.000 Rp   1.600.000 

2 Media Cetak 

(GSM, 

Marketing tools 

Stationery) 

Biaya Cetak 

GSM 
1 Buku Rp   250.000 Rp      250.000 

Biaya Cetak 

Marketing Tools 

1 

Paket 
Rp   300.000 Rp      300.000 

Biaya Cetak 

Stationery 

1 

Paket 
Rp   250.000 Rp      250.000 

3 Interactive 

Booth/Pameran 

Biaya Dekorasi 1 

Paket 
Rp3.000.000 Rp   3.000.000 

4 Television Reel Biaya 

Pengadaan LCD 
1 Buah Rp2.500.000 Rp   2.500.000 

5 Instagram 

Feed & Story 

Biaya 

Pembuatan 

Konten feeds 

27 

konten 
Rp     50.000 Rp   1.350.000 

Biaya pembuatan 

konten story 

30 

konten 
Rp     50.000 Rp   1.500.000 

6 Youtube Biaya 

Pembuatan 

Konten 

3 

konten 
Rp   300.000 Rp      900.000 

7 Website Biaya pembuatan 

UI/UX 
1 

Paket 
Rp3.500.000 Rp   3.500.000 Biaya SEO 

Biaya Hosting 1 

Tahun 

8 Direct 

Marketing 

Biaya Jasa 

Copywriting 
1 

Paket 
Rp  500.000 Rp     500.000 

9 Merchandise 

(tote Bag, 

Creative notes, 

pen dan pin) 

Biaya pembuatan 

Tote bag 
50 pcs Rp      6.900 Rp     345.000 

Biaya Print 

Creative Notes 
50 pcs Rp      5.000 Rp     250.000 

Biaya sablon 50 pcs Rp      5.000 Rp     250.000 
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ballpoint 

Biaya pembuatan 

pin 
50 pcs Rp      1.500 Rp       75.000 

Total Rp14.720.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.4. Uji Coba Prototype Desain 

No. Item Desain Deadline 

1. Graphic Standard Manual Book 5 Maret 2020 

2.  Logo Utama 5 Maret 2020 

3. Mandatory Stationeries Set 5 Maret 2020 

4. Promosi Media Cetak (Brosur) 5 Maret 2020 

5. Website Design (UI) 5 Maret 2020 

6. Instagram Content 5 Maret 2020 

7. Merchandise Set (Creative Notes, Pin, Pen, Tote 

Bag) 

5 Maret 2020 

8. Instagram Ads 5 Maret 2020 

Tabel 3.3 Item Desain 

 
3.5. Layout Komprehensif 
3.5.1. Graphic Standard Manual Book 
 Buku Standardisasi Merek ‘64VISUALS’ dibuat untuk menstandarkan 

penggunaan elemen-elemen desain seperti logo, warna, tipografi dan elemen-

elemen grafis lainnya ketika diaplikasikan kedalam media-media promosi 

maupun mediayang berhubungan dengan perusahaan. Standardisasi dilakukan 
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agar esensi merek tidak bergeser maupun hilang karena kesalahan penggunaan 

maupun pengaplikasian elemen desain baik disengaja maupun tidak disengaja. 

 
Gambar 3.5  Buku Graphic Standard Manual 

(Sumber: Penulis) 

 
 Konsep gaya desain yang digunakan sesuai dengan konsep awal yaitu 

menggunakan gaya desain late modernism dengan menggunakan foto sebagai 

latar desain dan elemen-elemen grafis brand untuk menciptakan kesan sesuai 

esensi brand. 

3.5.2. Logo Utama 
Konsep logo utama terdiri didasarkan dari visi perusahaan yang 

diimplementasikan dalam visual brandmark dan wordmark. Brandmark ‘64’ yang 

dibuat dengan mengaplikasikan konsep penggunaan icon. Icon yang digunakan 

adalah icon tangan kiri yang membentuk lambang ‘ok’ lalu ditambahkan dengan 

inisial ‘L’ yang merupakan nama pemilik dan ‘i’ dari wordmark ‘visuals’ yang 

terhilang. 
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Gambar 3.6.1  Logo Utama '64VISUALS' 

(Sumber: Penulis) 

 

 
Gambar 3.6.2 Ide Brandmark '64VISUALS' 

(Sumber: Penulis) 

3.5.3. Warna Korporat 
 Warna ‘64VISUALS’ dibagi menjadi 2 jenis yaitu warna utama jingga, 

biru, hitam dan putih serta warna spesial yaitu gradasi biru dan jingga. 

 Warna utama biru memberikan kesan professionalitas perusahaan serta 

jingga memberikan kesan positif dan semangat (Majidah, Dian Hasfera, M. Fadli, 

2018) warna hitam dan putih merupakan warna untuk media grayscale. Warna 

special digunakan untuk acara spesial atau kolaborasi dengan brand lain. 

 

 
Gambar 3.7 Palet Warna '64VISUALS' 

(Sumber: Penulis) 

3.5.4. Typeface Korporat 
 ‘64VISUALS’ menggunakan keluarga tipografi San Fransisco Pro yang 

digunakan sebagai tipografi korporat. San Fransisco pro merupakan open type 

font yang memiliki tiga sub-tipografi yaitu display, text dan rounded. Penggunaan 

tipografi sans serif ini utamanya untuk memberikan kesan professional namun 

tetap ceria. Kesan ceria ditimbulkan oleh penggunaan San Fransisco Pro 
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Rounded yang memiliki karkteristik rounded edge serta stroke yang stabil (Choi & 

Aizawa, 2019). 

 

 
Gambar 3.8 Typeface Korporat '64VISUALS' 

(Sumber: Penulis) 

3.5.5. Stationeries Set 

 
Gambar 3.9 Tighttissue Stationeries Set 

(Sumber: Penulis) 

3.5.6. Media Promosi 
 Media promosi digunakan sebagai media untuk meningkatkan 

awareness calon konsumen serta sebagai media untuk terjadinya penjualan 

maupun aftersales.  

3.5.7. Merchandise Set 
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 Merchandise set merupakan instrumen promosi through the line (TTL) 

yang dimana fungsi utamanya adalah untuk membangun rasa senang calon 

konsumen yang diharapkan dapat membangun awareness terhadap brand. 

Diberikan sebagai hadiah untuk calon konsumen maupun sebagai hampers 

untuk konsumen yang telah bekerja sama dengan brand.  

 
Gambar 3.10.1 Tighttissue Tote Bag 

(Sumber: Penulis) 
 

 
Gambar 3.10.2 Tighttissue Creative Notes 

(Sumber: Penulis) 
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Gambar 3.10.3 Tighttissue Pen 

(Sumber: Penulis) 
 

 
Gambar 3.10.4 Tighttissue Pin 

(Sumber: Penulis) 

 
Gambar 3.10.5 Tighttissue Stickers 

(Sumber: Penulis) 

 

 



 
 

 52 

3.5.8. Invoice 
 Invoice merupakan salah satu corporate asset yang diberikan untuk 

konsumen setelah mereka melakukan transaksi. Penggunaan invoice juga dapat 

dijadikan media promosi untuk membangun ingatan konsumen dengan melihat 

desain yang menarik. 

 Desain invoice menggunakan dasar desain yang ada pada stationeries 

letterhead dengan sedikit pengubahan layout agar kesan yang didapatkan lebih 

menarik dan mudah terbaca.  

 
Gambar 3.11 Tighttissue Invoice 

(Sumber: Penulis) 

3.5.9. Stamp 
 Stamp merupakan salah satu stationeries kantor yang juga merupakan 

salah satu corporate asset. Stamp digunakan sebagai alat pemberian tanda yang 

formal selain tanda tangan. Stamp digunakan diatas media surat yang formal. 

 Desain stamp yang digunakan oleh ‘64VISUALS’ tidak menggunakan 

logo utama, melainkan hanya menggunakan brandmark sebagai objeknya. 

Penggunaan brandmark agar memberikan kesan manis dan minimal. 
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Gambar 3.12 Tighttissue Stamp 

(Sumber: Penulis) 

 
3.5.10. Flyer 
 Flyer atau yang lebih dikenal sebagai brosur adalah media promosi 

above the line (ATL) yang digunakan untuk menarik minat konsumen untuk 

mengetahui brand maupun memberikan sedikit tentang spesifikasi tentang jasa 

dan juga kontak yang dapat dihubungi. 

 
Gambar 3.13 Tighttissue Flyer 

(Sumber: Penulis) 
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3.5.11. Identity Card 
 Kartu Identitas digunakan oleh pekerja perusahaan untuk 

memperkenalkan diri mereka secara visual. Kartu identitas berisi nama, jabatan, 

foto pribadi, kontak personal dan kontak perusahaan. 

 
Gambar 3.14 Tighttissue Identity Card 

(Sumber: Penulis) 

3.5.12. Jersey 
 Jersey merupakan saalah satu media yang dipakai oleh pekerja 

perusahaan sebagai seragam resmi maupun tak resmi. Jersey juga dapat 

diberikan kepada konsumen sebagai merchandise. 

 
Gambar 3.15 Tighttisusue Jersey 

(Sumber: Penulis) 
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3.5.13. Instagram Page 
 Instagram page merupakan salah satu media sosial yang penting untuk 

merepresantasikan brand kepada calon konsumen. Instagram merupakan media 

dengan user terbanyak saat ini di Indonesia (Department, 2020).  

 Memiliki tampilan utama yang menarik untuk dilihat adalah tujuan desain 

kali ini, dikarenakan tampilan utama yang menarik akan menarik minat 

pengunjung untuk menjelajah konten. Selain itu fungsi lain instagram adalah 

untuk menampilkan konten-konten promosi softselling perusahaan maupun 

portfolio. Desain yang dibuat memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dengan 

penggunaan gambar dan juga tulisan yang diberi highlight jingga untuk menarik 

minat pembaca membuka konten. 

 Konten yang akan ditampilkan pun dibagi tiga yaitu: 

1. Konten Edukasi  

2. Konten Bisnis  

3. Konten Refreshment 

 
Gambar 3.16 Tighttissue Instagram 

(Sumber: Penulis) 

3.5.14. Instagram Ads 
 Instagram ads merupakan fitur berbayar yang dikeluarkan Instagram 

untuk mempromosikan brand. Sebagai media promosi Above the line (ATL) 

Instagram ads brand hanya akan menampilkan portfolio yang dirangkai dalam 

post foto maupun post video yang tidak akan lebih dari 30 detik. 
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Gambar 3.17 Tighttissue Instagram Ads 

(Sumber: Penulis) 

3.5.15. Website UI 
 Website merupakan salah satu media promosi penting untuk dimiliki 

brand. Website memberikan kesan professional serta terpercaya dibanding 

media sosial lainnya (Kotler & Armstrong, 2018). Desain user interface website 

yang minimal dan mudah diakses merupakan tujuan pembuatan. Dikarenakan 

desain yang penuh membuat waktu load yang lebih lama bagi user untuk 

mengakses website. 

 
Gambar 3.18 Tighttissue Website UI 

(Sumber: Penulis) 

3.5.16. Video Showreel  
 Video showreel akan ditampilkan jika mana perusahaan melakukan 

promosi diluar maupun ditunjukan dalam media sosial seperti website dan 
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youtube. Video showreel memiliki desain yang mencolok agar mudah terlihat dari 

kejauhan terutama jika ditampilkan dalam videotron ataupun LCD. 

 
Gambar 3.19 Tighttissue Video Showreel 

(Sumber: Penulis) 

 

3.6. Strategi Uji Coba  
Metodologi penelitian uji coba yang digunakan oleh ‘64VISUALS’ adalah 

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menunjukkan hasil 

dari uji coba dari variabel yang diteliti untuk dilakukan review oleh para subjek 

yang dipilih serta digunakan juga untuk pengumpulan data-data sebagai bahan 

menguji keefektifan data dan prototype brand Identity ‘64VISUALS’. Penelitian 

kuantitatif terhadap 100 responden yaitu Laki-laki dan Perempuan usia 20-35 

tahun untuk mendukung data kuantitatif, kemudian data diringkas dalam bentuk 

grafik diagram. Penelitian Kualitatif dilakukan kepada 3 sumber dengan 

ketentuan 2 Expert User dan 1 Extreme User. 

Hasil yang diperoleh dari proses uji coba dapat digunakan sebagai acuan 

untuk meningkatkan perbaikan desain uji coba. Uji coba ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran kerangka teori brand identity serta memberikan output 

yang baik bagi pengembangan desain. 

Expert User pertama adalah expert dalam bidang branding dan desain yaitu 

Bapak Ari Kurniawan salah satu founder Butawarna Design. Rencana garis besar 

pertanayaan yang akan disampaikan: 
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1. Apakah visualisasi logo perusahaan ‘64VISUALS’ dapat mewakili dari 

identity perusahaan? 

2. Apakah prototype desain menarik untuk target pasar usia 20-35 tahun 

dalam segi gaya desain, warna, layout, dan typeface yang digunakan? 

3. Bagaimana menurut anda tentang desain media promosi ‘64VISUALS’? 

Apakah akan tersampaikan kepada target audiens? 

4. Untuk merancang brand identity sesuai dengan jati diri perusahaan, saran 

apa yang anda dapat sampaikan untuk desain media promosi 

‘64VISUALS’? 

Expert User kedua adalah expert dalam bidang Videografi dan Perfilman 

yaitu Abinara Anuraga, Freelance Filmmaker (Pernah bekerja di beberapa 

production house baik di Surabaya, Bali dan Jakarta). Rencana garis besar 

pertanayaan yang akan disampaikan: 

1. Apakah visualisasi logo perusahaan ‘64VISUALS’ dapat mewakili identity 

perusahaan? 

2. Apakah penyampaian informasi dan gaya bahasa yang digunakan dalam 

mempromosikan brand ‘64VISUALS’ dapat tersampaikan kepada 

audience? 

3. Apakah Konten Instagram ‘64VISUALS’ sudah dapat mencapai target 

audience dari perusahaan? 

4. Apakah penggunaan visual merchandising dapat mendukung 

peningkatan awareness dari brand? 

5. Apakah desain Showreel yang akan ditampilkan sudah dapat mencapai 

target audiens yang dituju? 

Expert User ketiga adalah expert dalam bidang Desain yaitu Alvin raditya, 

seorang Desainer dan Pemilik Visual Cast Designology. Rencana garis besar 

pertanayaan yang akan disampaikan: 

1. Apakah visualisasi logo perusahaan ‘64VISUALS’ dapat mewakili dari 

identity perusahaan? 

2. Apakah prototype desain menarik untuk target pasar usia 20-35 tahun 

dalam segi gaya desain, warna, layout, dan typeface yang digunakan? 

3. Bagaimana menurut anda tentang desain media promosi ‘64VISUALS’? 

Apakah akan tersampaikan kepada target audiens? 
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4. Untuk merancang brand identity sesuai dengan jati diri perusahaan, saran 

apa yang anda dapat sampaikan untuk desain media promosi 

‘64VISUALS’? 

 Extreme User adalah pengguna jasa videografi yaitu Reynard Santoso, 

Fashion Business CMO Banned Clothing, Bandung. Rencana garis besar 

pertanayaan yang akan disampaikan: 

1. Apakah visualisasi logo perusahaan ‘64VISUALS’ dapat mewakili dari 

identitas perusahaan sesuai dengan visi dan misi? 

2. Apakah sebagai pengguna jasa anda melihat ‘64VISUALS’ sudah 

memiliki identitas yang mendukung kepercayaan konsumen terhadap 

brand? 

3. Apakah dengan penggunaan media promosi yang telah disusun dapat 

memudahkan calon audiens untuk mengetahui brand? 

4. Apakah desain yang telah dibuat untuk seluruh media promosi sudah 

cukup menarik untuk audiens untuk mencari tahu tentang brand? 

5. Apakah dengan penggunaan merchandise sebagai penarik calon 

konsumen maupun aftersales sudah efektif? 

Extreme User adalah pengguna jasa videografi yaitu Elvira Rosalina, Fashion 

Designer Freelance. Rencana garis besar pertanayaan yang akan disampaikan: 

1. Apakah visualisasi logo perusahaan ‘64VISUALS’ dapat mewakili dari 

identitas perusahaan sesuai dengan visi dan misi? 

2. Apakah sebagai pengguna jasa anda melihat ‘64VISUALS’ sudah 

memiliki identitas yang mendukung kepercayaan konsumen terhadap 

brand? 

3. Apakah dengan penggunaan media promosi yang telah disusun dapat 

memudahkan calon audiens untuk mengetahui brand? 

4. Apakah desain yang telah dibuat untuk seluruh media promosi sudah 

cukup menarik untuk audiens untuk mencari tahu tentang brand? 

5. Apakah dengan penggunaan merchandise sebagai penarik calon 

konsumen maupun aftersales sudah efektif? 

Extreme User adalah pengguna jasa videografi yaitu Julius Ryan, Entrepreneur 

Cireng Ka’Je, Bekasi. Rencana garis besar pertanayaan yang akan disampaikan: 

1. Apakah visualisasi logo perusahaan ‘64VISUALS’ dapat mewakili dari 

identitas perusahaan sesuai dengan visi dan misi? 
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2. Apakah sebagai pengguna jasa anda melihat ‘64VISUALS’ sudah 

memiliki identitas yang mendukung kepercayaan konsumen terhadap 

brand? 

3. Apakah dengan penggunaan media promosi yang telah disusun dapat 

memudahkan calon audiens untuk mengetahui brand? 

4. Apakah desain yang telah dibuat untuk seluruh media promosi sudah 

cukup menarik untuk audiens untuk mencari tahu tentang brand? 

5. Apakah dengan penggunaan merchandise sebagai penarik calon 

konsumen maupun aftersales sudah efektif? 

 

3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data  

NO 
TEKNIK 

PENGUMPULAN 
DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN 

1. Interview Online Wawancara 

Expert User 

 

- Review Efektifitas dan 

Efisiensi Design Keseluruhan 

- Review Tren/Gaya Design 

- Review Efektifitas dan 

Efisiensi Media Promosi 

2. Interview Online Wawancara 

Extreme 

User   

 

- Review Efektifitas Design 
kepada Audiens Lokal. 

- Review Efektifitas dan 
Efisiensi Media Promosi. 

Tabel 3.3 Tabel Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


