
Bab III Perancangan

3.1. Strategi Komunikasi Visual

Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, pembuatan Brand

dimulai dengan mencari keunikannya, lalu mencoba berinteraksi dengan target

audiens seara emosional, dan terkahir adalah kreativitas dalam interaksi dengan

target audiens. (Aaker, 2015)

Konsep yang ingin dibuat untuk Brand Reliance Furniture Solutions adalah

desain yang memberikan kesan professional dan reliable. Untuk memberikan

kesan tersebut, maka dari itu gaya desain modern minimalist akan digunakan.

Flat desain dapat menegaskan gaya desain modern minimalist ini karena gaya ini

berfokus dalam penggunaan white space, hierarchy tata letal yang rapi, tipografi

sans serif dan penggunaan garis lurus. Dengan desain yang minimalis akan

berkesan bahwa bisnis ini dikerjakan oleh orang professional yang teratur dan

langsung ke intinya, tidak banyak penggunaan kata. Visual desain yang langsung

menunjukan ke intinya dapat memperkuat kesan reliable kepada buyer.

Merancang Brand Identity dengan gaya desain modern minimalist untuk

Reliance Furniture Solutions yang sesuai untuk buyer international Corporate

dengan usaha menengah keatas, sehingga dapat menunjukan kepada para

target audiens bahwa jasa ini agar dapat mencitrakan Reliance Furniture

Solutions sebagai jasa sourcing yang professional, reliable dan komunikatif.

3.2. Konsep Perancangan

Branding bukanlah hanya mengenai sebuah tampilan, namun saat

penerapannya pada media akan memberikan perasaan tersendiri, kesan yang

tepat kepada target. Hal ini dapat membantu target audiens untuk membedakan

produk atau jasa dari yang lain. (Brown, 2016)

Reliance Furniture Solutions adalah jasa yang ditawarkan untuk

meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan



begini, Reliance Furniture Solutions menawarkan jasa yang dapat

mempermudahkan akses buyer dengan supplier.

Reliance Furniture Solutions berjanji unutk memberikan solusi kepada para

buyer international yang memerlukan supplier melalu jasa sourcing. Menjadi

representative buyer di Indonesia agar melengkapi semua kebutuhan furniture

buyer, dari desain, Quality Control, audit dan juga inspeksi. Reliance Furniture

Solutions ingin mengoneksikan buyer dengan supplier agar tidak adanya salah

komunikasi. Berdasarkan Brand attribute yang telah dijelaskan di atas maka

Brand keyword akan perancangan ini sebagai berikut: Source, Connection, buyer,

supplier dan Partner.

Berdasarkan Brand keyword yang telah tertulis, sebuah Brand line dapat

dibuat. Berikut adalah Brand line yang terpilih: Your Sourcing Partner

3.3 Konsep Gaya Desain.

Desain grafik yang paling mendekati gaya modern minimalist desain adalah

Flat Design, desain yang teradaptasi dari Swiss desain. Menurut Becker,

minimalisme bukan tentang mengambil sesuatu, namun tentang memberikan

sesuatu kepada diri sendiri. Meminimalkan sebenarnya mengoptimalkan,

mengurangi jumlah sampai mencapai tingkat terbaik,. (Becker, 2018)

Penggunaan Flat Design sebagai gaya desain untuk perancangan Brand

Reliance Furniture Solutions dapat menegaskan gaya modern minimalist. Flat

Design sering sekali digunakan karena memiliki gaya desain yang minimalis

dengan pemilihan warna yang nyaman dipandang. Ciri khas dari Flat desain

adalah minimalist, warna kalem, pemanfaatan negatif space dan straight lines.

(Maki, 2017, February 20)



Gambar 3.1 Moodboard
Sumber: Data Pribadi

3.3.1. Layout
Untuk membuat target audiens berfokus pada blok-blok teks atau gamabran

pada media promosi yang digunakan, white space pada sekitar teks akan

digunakan. (Malamed, 2015)

White space memiliki kesan yang simple dan tenang, dimana hal tersebut

menimbulkan efek tenang. Hal ini tidak berlebihan dan tidak memecah belah

konsentrasi karena tidak banyak elemen yang bertubrukan di satu bidang.

(Golombisky, 2015)

3.3.2. Palet Warna
Menurut Agusta, diperlukan palet warna yang melambangkan sebuah

identitas Brand yang dapat membantu menyetarakan pikiran dan emosi

pengguna produk atau jasa tersebut. (Agusta, 2018)

Maka dari itu Reliance Furniture Solutions memilih penggunaan warna nature

dan netral namun terlihat kalem. Warna hitam, putih dan abu-abu akan digunakan

sebagai warna primer dan warna nature pastel seperti hijau, ocher dan coklat

untuk warna sekunder. Menurut Clair, palet alam warna-warna sederhana

termasuk burnt orange, harvest gold dan avocado. (Clair, 2017)



Gambar 3.2 Konsep warna
Sumber: Pinterest

3.3.3. Tipografi
Menurut Wongsosaputro, typeface jenis sans serif bisa digunakan agar

sesuai dengan gaya desain yang simple atau minimalis. Dimana typeface jenis

serif memiliki sirip yang terlihat kompleks. (Wongsosaputro, 2017)

Gambar 3.3 Konsep pemilihan typeface
Sumber: Data Internal

typeface yang digunakan untuk logo Reliance Furniture Solutions adalah

RawengulkSans, dimana typeface untuk media promosi menggunakan Forum.

RawengulkSans adalah typeface sans serif yang thin untuk menegaskan gaya

minimalis. Dimana Forum adalah serif yang thin dengan ekor-ekor yang sangat

kecil, namun masih memiliki legibility yang tinggi, pantas digunakan untuk konsep

minimalis dan modern.

3.3.4. Fotografi
Di samping teknologi yang luar biasa, penemuan revolusioner, dan cara yang



baru untuk Brand gambar, fotografi memiliki satu hal yang konstan: satu fakta

abadi yang mendukungnya, yaitu menggambar dengan cahaya. (Gatcum, 2017)

Untuk gaya fotografi, Reliance Furniture Solutions akan menggunakan foto

dengan low contrast untuk menegaskan gaya desainnya, yaitu modern minimalis.

Menurut Busch, pengaturan low contrast menghasilkan foto yang tampak lebih

rata gambar. (Busch, 2018)

Gambar 3.4 Konsep pemilihan fotografi
Sumber: Data Pribadi

3.4 Prototype Brand
Berdasarkan konsep desain yang telah dijelaskan di atas maka berikut adalah

prototype awal Brand Reliance Furniture Solutions :



Gambar 3.5 Prototype Brand
Sumber: Data Internal

3.5 Strategi Media.

Strategi media yang akan digunakan untuk jasa Reliance Furniture Solutions

harus dapat tersampaikan kepada para buyer. Dimana para buyer adalah

Retailers, Importers dan Distributor. Media yang digunakan harus terekspos

kepada buyer dengan cara mengetahui aktifitas harian sang buyer, seperti kapan

mereka sedang bekerja, di rumah, maupun di luar rumah.

Dimulai dengan awareness, buyer mendapatkan informasi mengenai jasa

saat mereka sedang bersantai di rumah atau saat mereka berada di kantor melalu

meeting maupun business dinner di luar work hour. Saat buyer

mempertimbangkan jasa company, mereka akan melakukan riset. Biasa

dilakukan saat mereka di rumah atau dikantor, mereka dapat mengontak jasa

untuk berkonsultasi.Setelah buyer menemukan jasa perusahaan yang tepat,

mereka dapat melakukan order. Hal ini biasa dilakukan buyer melalui messages

dan email saat mereka di rumah atau di kantor.Pada akhir, buyer dapat

memberikan review akan jasa yang mereka gunakan. Hal ini biasa dilakukan saat

mereka mengirim email input mereka saat di kantor. Mereka dapat memberikan

rekomendasi jasa tersebut kepada kenalan saat mereka melakukan business

dinner di luar work hour.

Ketika merencanakan kegiatan media sosial, perusahaan benar-benar perlu

mempertimbangkan layanan media sosial mana yang dapat melayani target



pemasaran dan komunikasi mereka dan akan menjangkau pelanggan

(Kuivaleinen, 2015).Berikut adalah media-media yang akan digunakan untuk

menarik perhatian buyer dan mengembangkan exposure perusahaan :

Company profile

Pemanfaatan media sosial kini menyebar ke sektor bisnis-ke-bisnis (B2B)

atau juga biasa dikenal direct marketing (Kuivaleinen, 2015). Jasa yang

ditawarkan Reliance Furniture Solutions adalah direct marketing. Dengan

media company profile yang dapat ditunjukan kepada buyer saat meeting

maupun mengirimkannya melalui email, buyer dapat mengenal perushaan

dengan lebih dalam. Company profile adalah alat marketing jenis TTL yang

dapat memvisualisasikan impresi perusahaan dengan jelas dan efektif. Media

ini dapat mencapai buyer maupun berpotensi (Enterprise, 2015). Dalam

media ini Reliance Furniture Solutions dapat mencantumkan visi dan misi

perusahaan, cara kerja jasa dan kontak.

Instagrams

Media sosial memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan

informasi kepada pelanggan, tetapi lebih sebagai pendahuluan untuk

meningkatkan perilaku penjual dan meningkatkan kepuasan pelanggan

daripada faktor langsung. Ini mendorong para manajer untuk secara hati-hati

menilai tujuan yang terkait dengan penggunaan media sosial dari tenaga

penjualan mereka (Agnihotri, 2015). Reliance Furniture Solutions akan

menggunakan media jenis BTL, yaitu 2 akun instagram, dimana

masing-masing memiliki peran tersendiri. Akun pertama akan berfokus

dengan penggunaan teks dan foto sample produk. Hal ini dikarenakan

terfokusnya akun dalam memberikan awareness akan apa yang dilakukan

jasa perusahaan. Pada akun pertama ini juga berisi dengan story highlights

mengenai development dan samples. Akun kedua akan berfokus dengan

penggunaan video dan sedikit teks. Hal ini dikarenakan terfokusnya akun

dalam menyampaikan value proposition perusahaan sekaligus agar buyer

dapat mengevaluasi value proposition yang ditawarkan. Pada akun kedua

juga berisi dengan story highlights mengenai cara kerja supplier, audit dan

inspeksi. Desain yang digunakan harus dapat mencakup profesionalism yang



ingin disampaikan kepada buyer.

Linkedin

Media sosial telah mengganggu proses cara rekrutmen yang tradisional,

seperti mencari iklan yang menarik perhatian mereka di surat kabar atau

diwawancarai di kampus pada tahun terakhir sekolah. Namun hal ini telah

dirubah oleh perusahaan seperti LinkedIn, dengan konten yang telah dibuat

penggunan yang menciptakan manajemen penghubung pelanggan alat untuk

pengguna di kedua sisi pada proses perekrutan (McCabe, 2017). Media jenis

BTL ini dapat membantu perusahaan karena jasa perusahaan sama seperti

mencari seorang representative untuk bekerja sama, dapat memberikan

awareness akan experience pekerja perusahaan.

Website

Media promosi jenis BTL ini akan membantu menginformasikan buyer

dan juga supplier mengenai perusahaan Reliance Furniture Solutions. Studi

tentang penggunaan situs web atau riset situs pembelian telah membuktikan

bahwa web dapat memberikan kemudahan pada pengguna. Selain itu,

penelitian telah menunjukkan bahwa iklan internet dan elektronik dari mulut

ke mulut memiliki efek positif pada nilai persepsi konsumen (Lim, 2015).

Website ini dapat dibuka di komputer maupun mobile gadgets, diawali

dengan logo perusahaan dan intro. Pada website ini akan berisi cara kerja

perusahaan dan apa saja yang bisa disampaikan oleh perusahaan yang

pantas untuk diketahui buyer dan supplier. Diakhiri dengan kontak, social

media dan subscription box untuk buyer yang ingin mengetahui desain

rekomendasi. Desain layout website dibuat simple dan straightforward agar

buyer atau supplier tidak bingung dalam mencerna informasi yang akan

disampaikan.

Brosure

Media promosi jenis TTL ini akan dibagikan kepada buyer B2B yang

berpotensi saat ada booth perusahaan yang dipasang saat event. Brosur

adalah komunikasi strategis yang dicetak dan didistribusikan kepada

konsumen tertentu untuk tujuan tertentu. Karena brosur memiliki isi yang



disingkat, mereka tidak menceritakan keseluruhan cerita. Mereka hanya

memberikan highlight untuk membuat orang sadar akan suatu topik tertentu

brosur memberi tahu atau membujuk konsumen (Marsh, 2015). Media ini

akan menyampaikan value proposition perusahaan jika buyer berpotensi

tidak memiliki waktu untuk bertanya-tanya di booth saat event. Pada brosur,

akan terdapat juga kontak agar buyer berpotensi bisa bertanya lebih jauh lagi

mengenai jasa Reliance Furniture Solutions.

Xbanner

Media promosi jenis TTL ini akan dipasang saat ada event furniture.

Xbanner akan menjadi media pendukung saat menjelaskan value proposition

saat ada buyer berpotensi, namun lebih detail dibandingkan brosur. Sangat

penting bagi iklan untuk menarik perhatian, informatif, mudah diingat,

memikat dan mudah dipahami oleh berbagai pelanggan. Tergantung pada

tujuan periklanan, komunikasi pemasaran atau pemasaran langsung, itu

adalah banner yang mungkin menarik tayangan para target audiens (Sharma,

2016).

Booth

Media promosi jenis TTL ini akan dipasang saat ada event furniture.

Dimana booth ini bisa menarik buyer berpotensi sekaligus supplier yang

tertarik untuk menerima order. Bukan ide yang terbaik untuk membuat stan

seanggun mungkin. Jika membuat stan terasa terlalu eksklusif, hal ini akan

menakuti pengunjung berpotensi. Dengan menggunakan metafora rumah,

rumah beberapa orang sangat anggun sehingga kita takut untuk duduk

bersama mereka. Kursi antik mewah dan tegak akan menyulitkan kita untuk

duduk secara rileks dan akan memengaruhi hal-hal yang kita ucapkan.

Logika yang sama berlaku untuk berbagai hal. Stan mungkin elegan dan

sangat bersih, tetapi juga harus mengundang (Soilen, 2013). Maka dari itu

kita membuat stan dengan tataan yang straight to the point. Dikarenakan

area yang dapat disewa tidak cukup untuk meletakan banyak produk sample,

kami menggantikannya dengan sample aksesoris yang kecil dan dapat

diletakan di rak. Untuk produk yang besar kami akan membawa diantara

tablet, laptop atau monitor agar dapat menunjukan kepada buyer berpotensi



contoh-contohnya.

3.5.1. Target Audience dan Touchpoint Media

Berikut adalah tabel yang akan menjelaskan titik-titik temu media dengan

khalayak sasaran :

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases

1 Company

profile

Dimulai Maret 5 Offline / Online.

ditunjukan saat

meeting / email

kepada potential

buyers

Memberikan

awareness akan apa

yang dilakukan jasa.

2 Instagram

(foto)

Dimulai minggu

pertama April

Online. Di post

daily / weekly di

instagram

Memberikan

awareness akan apa

yang dilakukan jasa.

3 Instagram

(video)

Dimulai minggu

pertengahan

April

Online. Di post

weekly di

instagram

Membantu konsumen

mengevaluasi value

proposition yang

ditawarkan.

4 Linkedin Dimulai minggu

pertengahan

April

Online. Di post

weekly di linkedin

Membangun

awareness konsumen

dan membantu

konsumen untuk

mengevaluasi value

proposition yang

ditawarkan .



5 Website Awal Maret Online Membantu konsumen

mengevaluasi value

proposition yang

ditawarkan.

6 Brosur Awal Oktober

(saat pameran)

Offline. Dibagikan

saat pameran

berlangsung.

media pendukung jika

orang tidak sempat

untuk duduk

membahas

7 Xbanner Awal Oktober

(saat pameran)

Offline. Dipasang

didepan booth.

Menjadi media

pendukung saat

menjelaskan value

proposition.

8 Booth Awal Oktober

(saat pameran)

Offline. Di pajang

saat ada potential

event

Menyampaikan value

proposition dan

menyediakan sarana

pendukung pasca

transaksi jual-beli.

Tabel 3.1 Pemilihan media

3.5.2. Biaya Media

Berikut adalah anggaran belanja untuk seluruh media promosi yang akan

digunakan mulai dari biaya pembuatan, percetakan, persewaan maupun

pemasangan :

No Media Kategori Satuan Harga Total

1 Company

profile

Biaya pembuatan

company profile ppt

1 ppt 500.000 500.000

2 Instagram Biaya pembuatan 1 akun 1.000.000 1.000.000



(foto)

3 Instagram

(video)

Biaya pembuatan 1 akun 1.000.000 1.000.000

4 Linkedin Biaya pembuatan 1 akun 500.000 500.000

5 Website Biaya pembuatan 1 web 100.000 1.000.000

6 Brosur Biaya Cetak 10 lembar A3 7.000 70.000

7 Xbanner Biaya Cetak 1 85.000 85.000

8 Booth Biaya sewa 1 stand (5m x

3.5m-4m)

3.000.000 3.000.000

9 Booth Biaya pemasangan 1 stand (5m x

3.5m-4m)

1.000.000 1.000.000

Total 8.155.000

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain

3.5.3. Uji Coba Prototype Desain

Berikut adalah daftar tabel uji coba media promosi untuk perusahaan

Reliance Furniture Solutions :

No Media Desain Item Desain

1 Company profile Power point presentation mengenai perusahaan

2 Instagram 2 akun dimana salah 1 khusus untuk posting foto

untuk awareness dan 1-nya untuk posting video

cara kerja perusahaan

3 Linkedin Akun untuk menyebarkan experience pekerja

perusahaan.

4 Website Homepage

5 Brosur Lembaran brosur untuk awareness

6 Xbanner Frame simple selembar xbanner

7 booth Desain booth

Tabel 3.3 Daftar Uji Coba Media Promosi



3.5.4. Layout Komprehensif

Berikut adalah layout desain final yang akan digunakan untuk strategi media:

Gambar 3.6 Company Profile
Sumber: Data Pribadi

Gambar 3.7 Instagram post
Sumber: Data Pribadi



Gambar 3.8 Instagram Highlight and Story
Sumber: Data Pribadi

Gambar 3.9 Instagram Video Post
Sumber: Data Pribadi



Gambar 3.10 Linkedin
Sumber: Data Pribadi



Gambar 3.11 Website
Sumber: Data Pribad



Gambar 3.12 Brosur
Sumber: Data Pribadi

Gambar 3.13 Xbanner
Sumber: Data Pribadi



Gambar 3.14 Booth
Sumber: Data Pribadi

3.5.5. Strategi Uji Coba

Reliance Furniture Solutions memiliki subjek uji coba expert dan extreme

user untuk membantu dalam mengevaluasi kekurangan dari prototype media

yang akan digunakan.

Berikut adalah expert dan extreme user :

Expert Users

Yoike Valensiano

Pak Kiki adalah pegawai di Melody Gatra Mapan di bagian Research and

Development. Ia telah bekerja di bidang tersebut selama 15 tahun lebih. Pak Kiki

pun memiliki kesukaan dalam desain brand yang memiliki unsur

gothic/dark-minimalism. Dengan pengalaman dan ketertarikan Pak Kiki dalam hal

desain, ia dapat membantu memberikan masukan maupun tambahan untuk

kemajuan brand perusahaan Reliance Furniture Solutions.

Vivi Natalia

Bu Vivi pertama kali bekerja sebagai Relationship Manager di Bank CIMB

NIAGA menangani kebutuhan pelanggan. Lalu ia berpindah ke industri lain

sebagai re-branding consultant, project manager, di Brandworks dengan

pengawasan Bu Evi yang memiliki pengalaman sebagai desainer. Ia dapat

memberikan masukan yang detail untuk kemajuan brand perusahaan Reliance

Furniture dan media promosinya.

Agus Koecink

Pak Agus adalah pelukis kontemporer yang mengajar di Universitas Ciputra

sebagai dosen branding. Ia memiliki banyak pengalaman dalam mengerjakan



proyek didalam maupun diluar negeri. Dengan pengalamannya, konsep brand

perusahaan Reliance Furniture Solutions dapat diperkuatkan.

Extreme Users

Mero Magdalena

Bu Mero adalah seorang Export Manager di PT. Gatra Mapan - Melody

Furniture Indonesia, Malang. Ia memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam

bidang bisnis furniture mulai dari komunikasi, pengembangan, kualitas dan

inspeksi. Dengan pengalamannya yang dalam, ia dapat membantu

mengevaluasikan proyek atau produk yang diinginkan buyer tanpa banyak

informasi yang diberikan.

Jan Erik Allstrin

Mr. Jan adalah CEO perusahaan RGE furniture di Sweden, Stockholm. Ia

memiliki pengalaman dalam bidang ini lebih dari 10 tahun. Ia telah menggunakan

jasa kami selama 2 tahun dan telah melakukan berbagai macam order.

Stuart Bulcraig

Mr. Stuart adalah CEO perusahaan AV Supply Group yang datang ke

Indonesia untuk melakukan meeting dengan Reliance Furniture Solutions. Ia

sering melakukan meeting bersama kami namun belum mendapatkan supplier

dengan target harga yang tepat.

Alfred (Sunrise)

Mr. Alfred adalah penerus dari perusahaan Sunrise Wood USA. Ia memiliki

pengalaman 20 tahun dalam bidang bisnis mebel. Memiliki sifat yang

straightforward dan suka menganalisa berbagai hal. Ia dapat memberikan

masukan agar brand perusahaan Reliance Furniture Solutions dapat mencapai

target market dengan benar.

3.5.6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data untuk perancangan ini menggunakan metode

pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Berikut

adalah tabel instrumen pengumpulan data:

No Teknik Sumber Data Instrumen



Pengumpulan
Data

1 Wawancara Expert user

Yoike

Valensiano

Review mengenai desain prototype

(font, warna, desain)

2 Wawancara Extreme user

Mero M.

Persepsi akan media promosi dan

prototype

3 Wawancara Expert user

Vivi Natalia

Review mengenai desain prototype

(font, warna, desain)

4 Wawancara Extreme user

Jan E. A.

Persepsi akan media promosi dan

prototype

5 Wawancara Expert user

Agus Dosen

VCD

Review mengenai desain prototype

(font, warna, desain)

6 Wawancara Extreme user

Stuart (AV

Supply)

Persepsi akan media promosi dan

prototype

7 Wawancara Extreme user

Alfred Sunrise

Wood)

Persepsi akan media promosi dan

prototype

Tabel 3.4 Expert dan Extreme Users
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