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Bab III Perancangan 

3.1. Model Pengembangan 

“Inbloom Graphics” merupakan sebuah agensi desain yang menyediakan 

layanan branding, social media marketing, creative design, dan website design 

yang berlokasi di Indonesia. Sebagai sebuah startup “Inbloom Graphics” 

memerlukan banyak exposure untuk dapat meningkatkan brand awareness di 

khalayak Indonesia. Sehingga diperlukan sebuah media yang dapat menembus 

pasar global. Dengan demikian maka dipilihlah media website sebagai media 

pemasaran bisnis “Inbloom Graphics” yang dapat mencapai target pasar 

perusahaan serta meningkatkan brand awareness.  

Menurut Somayeh Mehrizi Sani dan Yeganeh Keyvan Shokooh (2016) 

merek adalah sebuah kepribadian dari kumpulan asosiasi emosional, fungsional, 

pengalaman dan tanda-tanda yang relevan dengan produk atau jasa di benak 

audience (Sani at all, 2016). Sehingga branding perusahaan menjadi hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan dalam perancangan website “Inbloom 

Graphics”. 

Website “Inbloom Graphics”, menyajikan portofolio perusahaan yang 

mencerminkan brand image perusahaan dan memberikan kesempatan bagi 

pengunjung situs web untuk mendapatkan pengalaman dengan perusahaan 

melalui desain UI dan UX website. “Inbloom Graphics” juga menjadikan website 

sebagai kesempatan untuk mempelajari target pasarnya, salah satunya dengan 

mengumpulkan data kontak dari pengunjung website dan mempelajari behavior 

pengunjung website. 

Perancangan website “Inbloom Graphics” juga didukung dengan eksekusi 

promotional media yang mendorong website perusahaan untuk semakin dikenal. 

Salah satunya mengoptimalkan penggunaan promotional media melalui platform 

Instagram dan Facebook. Selain itu pemasangan iklan berupa banner online 

maupun offline pada beberapa media seperti booth pameran, iklan berjalan, dan 

Google Ads. 

Pemilihan media di atas akan mendapatkan feedback yang optimal ketika 

“Inbloom Graphics” mampu mempelajari target pasarnya dengan baik. Karena 

keterbukaan digital marketing yang memberikan akses pada customer ke 
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berbagai informasi, maka mempelajari target pasar menjadi hal yang sangat 

penting (Hidalgo, 2015). Karena pertumbuhan target pasar menjadi semakin 

complex dan canggih. 

 

Berikut adalah solusi rumusan masalah pada brand “Inbloom Graphics” yaitu 

merancang website & media promosinya untuk bisnis “Inbloom Graphics” yang 

sesuai dengan target pasar yang masyarakat Indonesia, dengan tujuan 

meningkatkan brand awareness kepada konsumen.  

3.2. Prosedur Pengembangan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh “Inbloom Graphics”, maka solusi 

komunikasi visual yang dibutuhkan yaitu merancang website & media promosinya 

untuk bisnis “Inbloom Graphics” dengan menyesuaikan desain UI dan UX website 

dengan masyarakat Indonesia sehingga mampu memberikan pengalaman yang tak 

terlupakan.  

 

Brand Verbal 

Unique Value Proposition (USP) dari Inbloom Graphics adalah kami merupakan 

design agency yang menyediakan layanan end-to-end dalam pemecahan masalah di 

bidang desain dengan gaya desain yang clean, moderen, dan minimalis. Perusahaan 

kami terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang berbeda, Bersama kami 

menjadikan klien sebagai partner kami dalam memikirkan pemecahan masalah dan 

solusi visual. Tujuannya agar klien terlibat dalam proses pemecahan masalah dan 

teredukasi dengan prinsip-prinsip dasar desain. 

“Inbloom Graphics” menyediakan layanan branding, social media marketing, 

creative design dan website design. Website design merupakan salah satu kekuatan 

perusahaan kami, karena kami memiliki pengetahuan mengenai UI dan UX website. 

Selain itu designer kami memahami basic coding sehingga dapat dengan mudah 

berkolaborasi dengan web developer, dan mengerti batasan dalam perancangan 

sebuah website. 

 

Brand Attributes 

Value sebagai kata kunci yang mewakilkan brand “Inbloom Graphics”, 

antara lain professional sevice, design agency, dan end-to-end solution. 

Perusahaan kami merupakan penyedia professional service di bidang desain 
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yang menyediakan end-to-end solution mulai dari, menganalisa masalah, 

memikiran ide hingga menemukan solusi. Sehingga “Inbloom Graphics” menjadi 

sebuah design agency yang memberikan one stop solution di bidang desain. 

 

Brand Line 

Tagline dari “Inbloom Graphics” yang mampu menggambarkan brand verbal 

dan brand attributes di atas adalah, “Your end-to-end design solution.” 

3.2.1 Konsep Gaya Desain 

Gaya desain yang digunakan oleh website “Inbloom Graphics” adalah 

Minimalism. Minimalism memiliki makna minimum, paling sedikit, sedikit, atau 

sangat sedikit (Sani at all, 2016). Dengan demikian desain minimalis adalah 

mengurangi desain hingga hanya elemen terpenting yang tersisa (Söderström at 

all, 2019). 

Menurut jurnal Comparing Millennials View on Minimalism And Maximalism 

in Web Design, minimalism dalam desain web berarti mengurangi semua elemen 

yang tidak mendukung tujuan pengguna (Söderström at all, 2019). Interface web 

dirancang dengan memprioritaskan elemen-elemen tertentu, menyorot yang 

paling penting dan menghapus apa pun yang dapat mengganggu persepsi 

pengguna seperti pada gambar 3.1(Söderström at all, 2019). 

Menurut James Cabrera (interface designer), dengan usaha dan desain 

yang minimal, kita mampu menghasilkan sebuah produk yang layak (Cabrera, 

2017). Ia juga mengatakan bahwa tren saat ini adalah para desainer berusaha 

menjadi desainer yang minimalis ketika diminta untuk mendesain produk-produk 

digital (Cabrera, 2017). Sehingga font dan warna memiliki peran penting dalam 

desain interface minimalis (Cabrera, 2017). 

Website dapat dikunjungi menggunakan berbagai perangkat bahkan melalui 

smartphone sehingga menciptakan website yang responsive sangatlah penting. 

Responsive web design adalah merancang situs web yang dapat ditampilkan di 

berbagai viewports yang berbeda seperti perangkat seluler, tablet, desktop, dan 

laptop, dan sebagainya (Lagrone, 2016). Website “Inbloom Graphics” dirancang 

compatible pada mobile devices maupun pada layer computer. 
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Gambar 3.1. Moodboard Website Identity Guideline 

Sumber: pinterest 

Layout 

Layout yang digunakan oleh “Inbloom Graphics” sangat minimalis dan 

membatasi penggunaan teks yang berlebihan seperti pada gambar 3.2. Layout 

web memiliki white space yang proporsional dan tidak banyak diganggu oleh 

elemen-elemen visual yang tidak mendukung visi dari halaman web tersebut. 

Dalam desain grafis, modernism menganut pendekatan asimetris terhadap 

tata letak dengan kepatuhan yang ketat terhadap grid, penekanan white space 

dan tipografi tanpa serif, dan tidak adanya dekorasi dan hiasan (Ambrose, Harris, 

2020). Layout halaman portofolio dari website “Inbloom Graphics” di desain 

menggunakan pendekatan grid asimetris untuk memberikan kesan unik dan tidak 

membosankan. 

Grids adalah struktur tulang dari tata letak dan berfungsi sebagai alat untuk 

membantu seorang desainer mencapai keseimbangan sambil menghadirkan 

kemungkinan kreatif yang berpotensi besar (Ambrose at all, 2020). 

Sedangkan untuk halaman home dan about menggunakan pendekatan grid 

simetris. Grid simetris cenderung lebih tenang untuk dibaca daripada asimetris 

karena kedua halaman menyebabkan mata melihat ke satu arah, menciptakan 

ruang yang tenang dan seimbang untuk pembaca membaca konten yang 

disajikan (Ambrose at all, 2020). 
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Gambar 3.2. Moodboard Layout Website 

Sumber: Pinterest 

 

Gaya Fotografi 

Gaya fotografi yang digunakan oleh “Inbloom Graphics” adalah aesthetic, 

clean, dan minimalist (lihat gambar 3.3). Gaya fotografi akan digunakan untuk 

kebutuhan pembuatan konten perusahaan. Gaya fotografi mengambil angle yang 

tidak monoton dan menonjolkan portofolio dengan menaruh objek pada latar 

yang kosong, sehingga tidak ada elemen yang mengganggu karya itu sendiri. 

Latar dari foto akan dibuat konsisten berwarna dominan abu-abu sebagai 

salah satu bentuk branding untuk meningkatkan brand awareness yakni, 

membuat audience mengingat ciri khas foto dari “Inbloom Graphics”. Value 

merupakan aspek yang sangat penting bagi target pasar. Salah satu 

penggambaran value yang mudah diingat oleh audience adalah melalui warna. 

Sehingga merek perusahaan harus konsisten dengan value yang dipegang (Ellis, 

2018). 
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Gambar 3.3. Moodboard Gaya fotografi 

Sumber: Pinterest 

 

Palet Warna 

Menurut jurnal Experiment Design and Analysis of Cross-Cultural Variation 

in Color Preferences Using Eye-Tracking, Warna adalah alat yang mampu untuk 

menarik perhatian subjek, dan menumbuhkan hasrat untuk mengkonsumsi 

sebuah produk atau jasa (Wu, Nishimura, Zhu, Jin, 2019). 

 “Inbloom Graphics” menggunakan warna monochrome dan orange 

sebagai palet warna perusahaan seperti pada gambar 3.4. Penggunaan warna 

monochrome dipilih karena melambangkan citra perusahaan yang professional. 

Selain itu warna monochrome membuat karya perusahaan lebih menonjol 

dibandingkan website itu sendiri. Kita harus memahami betul hirarki konten mulai 

dari yang paling ingin ditonjolkan hingga yang komplementer. 

Saat ini web designers didorong untuk menggabungkan warna dan 

membuat komposisi baru yang menarik seperti menggabungkan warna cerah 

seperti merah, merah muda, dan orange (Söderström at all, 2019). 

  Warna orange memberikan kesan friendly dan excited, sehingga 

membuat website dan merek lebih menonjol dibandingkan dengan menggunakan 

palet monochrome saja. Pada tahun 1950-an, restoran “Howard Johnson” 

menggunakan atap berwarna orange untuk menunjukkan kesan ramah bahwa 

ada restoran “Howard Johnson” di depan (Wheeler, 2013). 
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Gambar 3.4. Moodboard Palet Warna 

Sumber: Pribadi 

 

Tipografi 

Tipografi mungkin merupakan bagian terpenting dalam mendesain 

responsive website, karena tujuan utama dari website adalah untuk 

menyampaikan informasi. Konsep minimalis dimulai sejak 1920-an di Eropa 

Utara dan mencapai puncaknya pada pertengahan abad kedua puluh dalam 

desain Swiss (Lagrone, 2016). Dimana gaya desain yang Ini menampilkan 

tipografi sans-serif, grid, dan tata letak asimetris (Lagrone, 2016). 

Menurut buku Website Design Blueprints, tipografi yang disarankan 

dalam mendesai interface adalah system font atau family font. Karena family font 

lebih fleksibel saat digunakan untuk menyesuaikan layout perangkat yang 

digunakan. Sehingga dipilihlah Helvetica Neue Family Font sebagai tipografi 

sekunder dari “Inbloom Graphics”.  

Menurut buku How to Think Like A Great Graphic Designer, tipografi 

haruslah indah, sebaliknya jika tidak mungkin Anda lebih cocok untuk menjadi 

penulis saja (Millman, 2007). Salah satu ciri khas dari desain minimalis pada 

website adalah memaksimalkan ruang negatif dan penggunaan tipografi yang 

dramatis seperti pada gambar 3.5. Sehingga dipilihlah Playfair Display Family 

Font sebagai font utama dari website “Inbloom Graphics”. 
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Gambar 3.5. Moodboard Tipografi 

Sumber: Pinterest dan Font Book 

 

3.2.2 Strategi Media. 

 Target pasar dari “Inbloom Graphics” adalah B2B (Business to business) 

sehingga tentunya target pasar dari “Inbloom Graphics” adalah pelaku bisnis. 

Namun pelaku bisnis yang dimaksud adalah pelaku bisnis yang memiliki bisnis 

yang sudah cukup matang. Sehingga segmen usia yang sesuai adalah usia 

produktif yakni 21 – 45 tahun, dengan kelas ekonomi menengah ke atas. 

Sejalan dengan target pasar “Inbloom Graphics” maka dipilihlah media-

media yang sesuai dengan target pasar tersebut untuk membangun awareness 

dan citra merek. “Inbloom Graphics” menggunakan integrated marketing 

communication ATL, BTL dan Social Media.” Berikut pilihan media promosi yang 

digunakan oleh brand “Inbloom Graphics” : 

 

Through the Line (TTL): 

1. Website  

Menurut Satriya Wildan, website memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pembelian user, menyampaikan value preposition perusahaan,  

dan memfasilitasi kegiatan transaksi (Wildan, 2019). Situs web membentuk 
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pilihan dengan berbagai cara, pilihan dapat berbeda tergantung dari fitur 

desain dan arsitekturnya (Graham, Henman, 2018). 

Website dipilih karena memiliki kemampuan untuk dikunjungi secara 

global, dan sangat personalized. Membangun sebuah situs web 

memperbolehkan setiap merek memiliki fitur, desain, arsitektur, dan fungsi 

yang berbeda. Bisnis “Inbloom Graphics” mengutamakan penyajian 

portofolio dan memberikan ruang bagi user untuk mengenal perusahaan 

melalui berbagai informasi yang disajikan. 

 

2. Instagram Post 

Menurut jurnal Automating Instagram Activities and Analysis: A Survey of 

Existing Tools, Instagram adalah sebuah layanan komunikasi digital yang 

memperbolehkan penggunanya untuk mengunggah dan membagikan gambar 

atau video dengan pengikutnya atau sekelompok orang yang dipilih (Alsaeed, 

Alotaibi, Alotaibi, Almutairy, 2019). Pengguna dapat menelusuri konten 

pengguna lain dengan tag dan lokasi, dan melihat konten yang sedang tren 

(Svobodová, Hedvičáková, 2018). 

Sehingga Instagram post cocok digunakan sebagai media 

pemasaran “Inbloom Graphics”. Karena konten dapat dengan mudah dan 

cepat tersebar secara global, dan Instagram membantu akun untuk 

menemukan peminat serta komunitasnya berdasarkan interest. Sehingga 

target pasar dapat dengan mudah ter-filter. 

 

3. Instagram Story 

Instagram-Insight adalah sebuah alat yang disediakan oleh Instagram 

dan hanya tersedia pasa akun bisnis saja (Alsaeed at all, 2019). Alat ini 

mampu menganalisis data, konten postingan, konten story dan 

menyediakan informasi demografi pengikut akun tersebut (Alsaeed at all, 

2019). Fokus utama Instagram-Insight adalah menganalisa akun seperti 

jumlah orang yang melihat story dan post akun tersebut, jumlah orang yang 

melakukan aksi setelah melihat story dan post akun tersebut.  

Dengan adanya fitur Instagram-Insight maka kita dapat mempelajari 

pasar melalui umpan baliknya terhadap story dan post yang kita unggah. 

Selain itu timeframe dan Instagram Story juga sangat spesifik yakni akan 
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hilang dalam 24 jam. Sehingga “Inbloom Graphics” dapat dengan mudah 

mengetahui siapa pengikut aktifnya dan berapa orang yang tertarik dengan 

kontennya. 

 

4. Instagram Ads 

Instagram merupakan anak perusahaan dari Facebook, bahkan sebagian 

besar pendapatan Facebook melalui iklan didapatkan melalui Instagram. 

Menurut laporan dari perusahaan pemasaran digital bernama Merkle, 

pembelanjaan iklan di Instagram mengalami pertumbuhan mencapai 177% 

pada pertengahan 2018 (Merkle, 2018). Sejalan dengan data di atas dapat 

disimpulkan bahwa Instagram Ads merupakan wadah yang cocok digunakan 

“Inbloom Graphics” sebagai media pemasaran di era digital ini. 

 

5. Google Ads 

Alat matrix tracker yang paling umum digunakan pada web adalah 

Google Analytics, kemudian alat Google AdWords untuk iklan PPC 

(Mohelska, Sokolova, 2018). Dengan kata lain, Google mempermudah 

para pelaku bisnis mempelajari pasar nya. Sehingga pemasangan iklan 

pada Google adalah langkah yang tepat terutama untuk bisnis yang baru 

saja memiliki situs web. Selain itu Google merupakan media pemasaran 

digital, sehingga selaras dengan jasa yang ditawarkan “Inbloom Graphics” 

yang menawarkan jasa desain untuk media serupa. 

 

Media below the line (BTL): 

6. Direct Mail Marketing 

Dengan menggunakan pendekatan direct marketing, perusahaan 

diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi konsumen dengan prospek 

terbaik secara spesifik dalam merespon kegiatan promosi yang dilakukan 

perushaan. 

Sehingga dipilihlah direct mail marketing sebagai media pemasaran 

BTL “Inbloom Graphics”. Karena penggunan e-mail telah menjadi bagian 

dari keseharian masyarakat, sehingga memungkinkan individu untuk 

mengakses e-mail secara rutin. 
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7. Voucher 

Discount merupakan pengurangan harga dari harga yang ditetapkan 

dimaksudkan untuk menarik perhatian para customer dan menumbuhkan 

rasa ingin membeli oleh para customer (Wildan, 2019).  

Menurut jurnal The effects of brand identity on brand performance in 

the service sector, perusahaan jasa yang menawarkan diskon dan banyak 

keuntungan bagi konsumen cenderung meningkatkan loyalitas konsumen 

(Casidy, Prentice, Wymer 2018). “Inbloom Graphics” menggabungkan 

kedua hal tersebut yakni, diskon dan loyalitas dengan cara memberikan 

diskon bila konsumen mencapai pembelian sesuai dengan ketentuan 

perusahaan. 

 

8. Katalog (price list) 

Price list merupakan daftar harga untuk tiap-tiap produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Price list sangatlah penting untuk 

memasarkan sebuah bisnis. Calon konsumen akan mengumpulkan 

informasi dari berbagai merek dengan bidang yang sama akan dan 

dibandingkan satu dengan yang lain (Algi, Irwansyah, 2018). Salah satu 

pertimbangan konsumen terntunya adalah harga, sehingga “Inbloom 

Graphics” membuat price list sebagai media pemasaran 

 

3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media  

Berikut adalah tabel dari susunan program media dan pembagian waktu 

untuk media promosi brand “Inbloom Graphics” serta website yang akan 

dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2020. 

No Media Waktu Touchpoint
s 

Chanel 
Phases 

1. Instagram Post 
- Untuk promosikan 

website In Bloom. 
- Mengkomunikasikan 

jasa yang ditawarkan 

Bulan Maret 
Setiap Rabu 
12.00/18.00/21.0
0 
Setiap Minggu 
18.00/21.00 
 

Online 
(Instagram)  

Membangun 

Awareness 
kepada 

konsumen 

mengenai 

suatu produk 



 
 

 41 

atau jasa yang 
ditawarkan. 

2. Instagram Post 
- Portofolio 

Bulan April dan 
seterusnya 
Setiap Rabu 
12.00/18.00/21.0
0 
Setiap Minggu 
18.00/21.00 
 

Online 
(Instagram) 

Menyampaika

n Value 

Proposition 

(dalam wujud 

barang atau 
jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen 

2. Instagram Story 
- Bagaimana kami 

bekerja 
- Jasa yang ditawarkan 

Mulai bulan 
maret dan 
seterusnya 
Setiap Selasa 
15.00 
Setiap Minggu 
18.00/21.00 

Online 
(Instagram)  

 

Membangun 

Awareness 

kepada 

konsumen 
mengenai 

suatu produk 

atau jasa yang 

ditawarkan. 

3. Instagram Story 
- Proses pengerjaan 
- Teaser proyek-proyek 

terbaru 

Bulan April dan 
seterusnya 
Setiap Selasa 
15.00 
Setiap Minggu 
18.00/21.00 

Online 
(Instagram)  

 

Menyampaika

n Value 

Proposition 

(dalam wujud 
barang atau 

jasa, bahkan 

suatu 

pengalaman) 

kepada 

konsumen 

4. Instagram Ads 
- Mengkomunikasikan 

siapa itu In Bloom dan 
jasa yang ditawarkan 

Setiap awal 
bulan 
Selama 3 hari 
(Selasa-Kamis) 
Full Day 

Online 
(Instagram)  

 

Membangun 

Awareness 
kepada 

konsumen 

mengenai 
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suatu produk 
atau jasa yang 

ditawarkan. 

5. Google Ads Setiap minggu 
ke-2 tiap bulan 
Selama 3 hari 
Full day 

Online Membangun 

Awareness 
kepada 

konsumen 

mengenai 

website 

Inbloom 

6. Facebook Ads Setiap minggu 
ke-2 tiap bulan 
Selama 2 hari 
Full day 

Online Membangun 

Awareness 

kepada 
konsumen 

mengenai 

website 

Inbloom 

7. Website Mulai Maret 
(Minggu ke-2) 
Dan seterusnya 

Online Menyampaika
n Value 
Proposition 
(dalam wujud 
barang atau 
jasa, bahkan 
suatu 
pengalaman) 
kepada 
konsumen 

8. Katalog Waktu Pameran Offline 
(Pameran) 

Membantu 

konsumen 

mengevaluasi 

Value 

Proposition 
yang 

ditawarkan. 

9. Voucher Discount Mulai maret 
Untuk 3rd project. 

Online Menyediakan 

sarana 

pendukung 

pasca 

transaksi jual-
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beli (Afer 
Sales 

Services) 

10
. 

Direct Mail Marketing Setiap awal & 
Akhir bulan 
Week 1: Senin-
Selasa (Office 
Hour) 
Week 4: Senin-
Selasa (Office 
Hour) 

Online Membangun 

Awareness 

kepada 

konsumen 

mengenai 

suatu produk 
atau jasa yang 

ditawarkan. 

11
. 

Website (Contact Us) Mulai Maret dan 
seterusnya 
(Office Hour) 

Online Memfasilitasi 

terjadinya 

transaksi jual-

beli. 

 

Tabel 3.1. Pemilihan Media 

3.2.4. Biaya Media 

Berikut adalah anggaran untuk jasa desain, cetak, dan biaya pemasangan 

iklan yang akan dikeluarkan sebagai media promosi untuk brand “Inbloom 

Graphics”.   

No Media Kategori Satuan Harga Total 
1. 
 

Website Biaya 
Operasional 

1 Tahun Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 

Biaya Hosting 1 Tahun Rp. 500.000 Rp. 500.000 

Biaya Domain 1 Tahun Rp. 500.000 Rp. 500.000 

2. Instagram Biaya Ads 1 hari Rp. 50.000 Rp. 450.000 

Biaya Design 1 Bulan Rp. 1.500.000 Rp. 4.500.000 

3. Google Ads Biaya Ads 1 Hari Rp. 50.000 Rp. 450.000 

Biaya Design 1 Iklan Rp. 300.000 Rp. 900.000 

4. Facebook Ads Biaya Ads 1 Hari Rp. 50.000 Rp. 300.000 
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Biaya Design 1 Iklan Rp. 300.000 Rp. 900.000 

5. Katalog Biaya Design 1 Buah Rp. 300.000 Rp. 300.000 

6. Voucher Discount Biaya Design 1 Buah Rp. 300.000 Rp. 300.000 

7. Proposal (Direct 
Mail Marketing) 

Biaya Design 1 Buah Rp. 500.000 Rp. 500.000 

Total Rp. 
11.600.000 

 

Tabel 3.2. Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba produk (prototype) dilakukan untuk validasi terhadap seluruh hasil 

perancangan media yang akan digunakan oleh “Inbloom Graphics”, dengan 

tujuan agar pesan tersampaikan dengan baik sesuai target market.  

 

3.3.1. Layout Komprehensif  

Berdasarkan hasil konsep dan pemilihan media promosi yang telah dibuat, 

maka berikut adalah hasil desain uji coba dari “Inbloom Graphics” berupa mock-

up solusi desain yang digunakan untuk uji coba prototype. 
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Through the Line (TTL): 

1. Website 

 
Gambar 3.6. Tighttissue Website untuk “Inbloom Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 

 

2. Website (mobile version) 

 
Gambar 3.7. Tighttissue Website untuk “Inbloom Graphics” (mobile 

version) 

Sumber: Data Pribadi 
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3. Instagram Post 

 
Gambar 3.8. Tighttissue Instagram Post untuk “Inbloom Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 

 

4. Instagram Story 

 
Gambar 3.9. Tighttissue Instagram Story untuk “Inbloom Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 
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5. Instagram Ads 

 
Gambar 3.10. Tighttissue Instagram Ads untuk “Inbloom Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 

 

6. Google Ads 

 
Gambar 3.11. Tighttissue Google Ads on Youtube (Bumper Ads) untuk 

“Inbloom Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 
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Media below the line (BTL): 

7. Direct Mail Marketing (Template) 

 
Gambar 3.12. Tighttissue Template untuk direct mail marketing “Inbloom 

Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 

 

8. Direct Mail Marketing (Proposal) 
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Gambar 3.13. Tighttissue Proposal untuk direct mail marketing “Inbloom 

Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 

 

9. Voucher 

 
Gambar 3.14. Tighttissue Voucher untuk “Inbloom Graphics” 

Sumber: Data Pribadi 

 

10. Katalog (price list) 

 
Gambar 3.15. Tighttissue Price List “In Bloom Graphic” 

Sumber: Data Pribadi 
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3.3.2. Strategi Uji Coba  

Dalam perancangan website “Inbloom Graphics”, maka akan dilakukan 

penelitian dengan subjek uji coba. Data yang didapat merupakan hasil penelitian 

yang dilakukan di Surabaya, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan expert user (ahli) 

dan extreme user (pengguna jasa) 

 

Berikut adalah rincian batasan dari subjek uji coba: 

1. Expert User (Kualitatif) 

Dickson Leonard adalah direktur dari “Alvonse Innvations” yang telah 

beri\diri sejak tahun 2014. Dickson dipilih sebagai Expert User karena Ia 

sudah berpengalaman di bidang UI dan UX design selama 6 tahun, selain 

itu “Alvonse Innovations” memiliki portofolio klien yang cukup banyak dan 

bervariasi dengan kata lain sudah menangani berbagai problem. Tujuan 

dari wawancara ini adalah review desain website dari “Inbloom Graphics” 

dengan fokus UI dan UX design. 

Singgih Mardianto adalah direktur dari “Forti Digital” yang telah berdiri 

sejak tahun 2017. Singgih dipilih sebagai Expert User karena 

pengalamannya dibidang website development selama 3 tahun di “Forti 

Digital”, selain itu Ia juga paham mengenai prinsip-prinsip UI dan UX 

design. Tujuan dari wawancara ini adalah review desain website dari 

“Inbloom Graphics” dengan fokus UI dan UX design. 

Bayu Prasetya adalah seorang graphic designer, sekaligus pendiri 

dari mentor desain dari Apple Developer Academy. Beliau dipilih sebagai 

expert dibidang branding, karena sudah berpengalaman di bidang 

branding selama lebih 5 tahun. 

Meidy Chandra adalah seorang graphic designer, Ia sudah bekerja 

sebagai graphic designer sejak 2014. Beliau dipilih sebagai expert 

dibidang branding, karena sudah berpengalaman di bidang branding 

selama lebih 5 tahun. 

 

2. Extreme User (Kualitatif) 

Hans Christian, Usia 23 tahun sebagai freelance web developer 

(extreme user). Namun Hans kurang ahli dalam membuat design dari 
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website nya sehingga seringkali beliau bekerja sama dengan agensi 

desain atau freelance designer. 

Hendrata Santoso, Usia 30 tahun adalah seorang pengusaha laundry 

mulai dari retail hingga laundry untuk keperluan hotel. Beliau biasa 

memasarkan jasa laundry dengan cara melakukan pitching kepada hotel-

hotel yang berpotensi menjadi pelanggannya. Namun Ia masih kesulitan 

untuk mengembangkan pasar retail-nya. 

Kevin Cassius, Usia 23 tahun adalah seorang pemilik kedai kopi 

berlokasi di Denpasar yang sudah cukup berpengalaman. Beliau 

merupakan salah satu klien dari “Inbloom Graphics” yang 

mempercayakan proyek rebranding kedainya pada “Inbloom Graphics”. 

 

3.3.3. Jenis Data  

Metodologi penelitian uji coba yang digunakan oleh “Inbloom Graphics” 

adalah kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menunjukkan 

hasil prototype dari media promosi, website, dan branding “Inbloom Graphics” 

kepada para extreme dan expert user. 

Penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran 

yang membangun bagi “Inbloom Graphics” dari segi estetika dan visualisasi 

brand. Penelitian kuantitatif terhadap 100 responden yaitu Laki-laki dan 

Perempuan usia 21-45 tahun guna mendukung data kuantitatif, kemudian data 

tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik diagram. 

Data Kualitatif didapat dari wawancara terhadap exper user dan extreme 

user. Fokus pertanyaan kepada expert user, mengenai efektivitas dan saran 

untuk keseluruhan branding dan desain media promosi “Inbloom Graphics”: 

Pertanyaan untuk Meidy Chandra dan Bayu Perkasa (expert user dalam bidang 

desain) 

1. Menurut anda, apakah visualisasi branding dari “Inbloom Graphic” sudah 

mencerminkan sebuah agensi desain yang profesional? 

2. Apakah prototype sudah mencerminkan branding “Inbloom Graphics” 

yang minimalis dan moderen? 

3. Bagaimana menurut anda tentang desain media promosi “Inbloom 

Graphics”?  
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4. Saran apa yang anda dapat sampaikan untuk desain media promosi serta 

branding dari “Inbloom Graphics”? 

 

Pertanyaan untuk Dickson Leonard dan Singgih Mardianto (expert user dalam 

bidang UI dan UX design) 

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai desain website dari “Inbloom 

Graphics” di nilai dari segi desain UI dan UX? 

2. Apakah desain website dari “Inbloom Graphics” sudah mencerminkan 

gaya desain yang minimalis? 

3. Apakah desain website dari “Inbloom Graphics” sudah user-friendly dan 

menarik untuk di telusuri? 

4. Apa saran yang dapat Anda sampaikan meningkatkan website “Inbloom 

Graphics”? 

 

Fokus pertanyaan kepada extreme user yaitu Hans Christian, Hendrata 

Santoso, dan Kevin Cassius: 

1. Apa kesan anda terhadap keseluruhan desain branding “Inbloom 

Graphics”? 

2. Bagaimana tanggapan anda mengenai desain media promosi “Inbloom 

Graphics”? Apakah Anda tertarik untuk menggunakan jasa “Inbloom 

Graphics”?  

3. Apakah anda memiliki referensi Merchandise yang menarik dan Anda 

sukai? 

4. Menurut Anda apa keunggulan dan kelemahan “Inbloom Graphics” dinilai 

dari visualisasi media yang telah Anda lihat? 

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1. Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Dickson 

§ Review desain dan logo untuk 

branding yang dirancang oleh 
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leonard, Singgih 

Mardianto, 

Bayu Prasetya, 

dan Meidy 

Chandra 

“Inbloom Graphics”. 

§ Review desain dan strategi media 

promosi. 

§ Review desain website dari 

“Inbloom Graphics”. 

2 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user 

Hans Christian, 

Hendrata 

Santoso, dan 

Kevin Cassius  

• Persepsi terhadap prototype 

branding dan media promosi 

“Inbloom Graphics” 

• Daya Tarik Prototype desain. 

• Keunggulan dan kelemahan 

“Inbloom Graphics” ditinjau dari 

visualisasi media promosinya. 

 

Tabel 3.3. Intrumen Pengumpulan Data 

 

  


