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BAB III  

PERANCANGAN 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

     Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada bab sebelumnya, dihasilkan 

kesimpulan bahwa pada jaman sekarang ini hampir semua bisnis memiliki 

hubungan erat dengan teknologi informasi dan internet membutuhkan sebuah 

perancangan brand identity yang dapat membantu konsumen dalam membangun 

sebuah trust kepada brand tersebut. 

     Merancang brand identity adalah suatu proses mengekspresikan sebuah 

value dan nilai yang ingin disampaikan melalui produk atau jasa yang ditawarkan 

secara visual maupun verbal. Brand Identity akan menjadi jati diri sebuah brand 

agar lebih mudah untuk dikenal dan dipercaya untuk jangka waktu yang lama. 

Pada brand identity akan memuat banyak hal mulai dari nama, logo, tagline, value 

proposition, dan lain sebagainya. 

     Pada perancangan Tugas Akhir ini akan digunakan beberapa teori yang 

sudah disebutkan dan di jabarkan pada bab sebelumnya. Dalam perancangan 

brand identity nantinya akan didukung dengan perancangan media promosi yang 

disesuaikan dengan target market sehingga lebih efekti dan tepat sasaran. 

3.2. Konsep Perancangan 

Solusi yang ingin diciptakan dari masalah yang dihadapi oleh produk 

Hanjuang Sorbet yang telah di jabarkan pada bab I Tugas Akhir adalah 

sebagai berikut:  

1. Brand Verbal

Hanjuang Sorbet adalah produk sorbet yang terbuat dari 100% buah segar.

Setiap pembelian Hanjuang Sorbet dan setiap orang yang mengkonsumsinya

akan merasakan kesegaran karena bahan produk Hanjuang Sorbet ini sehat,

higenis, segar dan murni yang dapat dikonsumsi ditengah panasnya kota

Surabaya.
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2. Brand Attributes  

Hanjuang Sorbet adalah produk sorbet yang terbuat dari buah segar asli yang 

akan menemani dalam setiap perjuangan hari-harimu menjadi lebih 

semangat. 

3. Brand Line 

Berdasarkan brand attributes tersebut, maka dapat dijabarkan brand line nya 

antara lain “To Moody-Up Your Day!”, yang dihubungan dengan keyword 

kesegaran, semangat karena mengkonsumsi produk Hanjuang Sorbet. 

3.3 Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan penjelasan mengenai strategi komunikasi visual beserta brand 

verbal, brand attributes dan brand line sebelumnya, maka konsep design yang 

akan diaplikasikan oleh brand Hanjuang Sorbet adalah Flat Design dengan 

dukungan elemen desain seperti simple illustration dan photography. 

Berdasarkan dengan hasil riset yang telah dilkukan, konsep gaya desain 

Hanjuang Sorbet akan menggunakan beberapa konsep. Berikut ini merupakan ciri-

ciri visual yang akan melekat pada perancangan brand identity pada produk 

Hanjuang Sorbet: 

 

3.3.1 Konsep Logo 

 

Penerapan gaya flat design dalam pengaplikasian desain logo yaitu 

memiliki beberapa karakteristik yaitu simplicity, arranged, non-skeuomorphic, 

dan simple differentiate colours, maka akan membentuk logo yang cenderung 

minimalist (Ongkowidjadja, 2014 dalam Natalie, 2019) 

Menurut Larasati (2018), flat design sendiri terinspirasi dari kombinasi tiga 

gaya desain yaitu The Swiss Style (International Typographic Style), Bauhaus 

dan Moderism. Namun dari ketiga gaya desain tersebut, flat design paling 

banyak terinspirasi dari The Swiss Style dan diperkenalkan pada abad ke-20 

(sekitar 1940-1950an).  
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              Gambar 3.3.1.1.1 Moodboard layout penerapan logo pada kemasan 

       Sumber: http://www.pinterest.com/ 

 

 Logo yang simple, minimalist dan iconic adalah salah satu karakter desain 

yang mudah diingat. Menurut Bill Gardner (2019), Typography yang 

sederhana pada logo dapat membuat brand dan nama brand dapat bertahan 

dalam jangka waktu yang lama. Terutama untuk logo kemasan yang 

mengandung warna serta mengandung elemen yang ramai. Kesederhanaan 

membuat desain lebih diingat. Selain simple, logo juga harus dibuat dengan 

relevan dengan produknya (Wheeler, 2018) 

 Dari hasil penelitian melalui literatur dari sumber buku dan jurnal, logotype 

Hanjuang Sorbet dibuat dengan menggunakan huruf yang simple (non-

dekoratif) dan sederhana. Logogram Hanjuang Sorbet diambil dari ikon daun 

sebagai lambang bahan-bahan dari Hanjuang Sorbet yang alami. 

 

3.3.1 Konsep Typography 

Pemilihan jenis huruf harus disesuaikan juga dengan manfaat dan 

penggunaanya agar value yang sudah dirancang dapat diterima dengan baik 

oleh konsumen. Hal yang ingin ditampilkan dalam typography Hanjuang 

Sorbet adalah huruf yang memiliki tingkat baca (readability) yang tinggi dan 

tidak kaku. Jenis typography yang digunakan oleh Hanjuang Sorbet adalah 

jenis font sans serif pada headline dan logotype. 

Maka dari itu, jenis huruf sans serif yaitu Round Pop dan Comfortaa. 

Round Pop merupakan jenis font  yang bold tetapi tetap friendly (ujung tidak 

lancip) dan Comfortaa termasuk dalam jenis Geometrical Sans Serif dari era 

awal modern, dimana kejelasan desain sangatlah penting dalam penyampaian 

http://www.pinterest.com/
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informasi dan sans serif merupakan salah satu font yang memiliki struktur 

monoline yang simple (Dabner, 2013 dalam Natalie, 2019). 

 

 

 

 Round Pop 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 9 0 , . ; : () 

 

 Comfortaa 

         A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I V W X Y Z 

a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 9 0 , . ; : ( ) 

 

 

3.3.2 Konsep Colour Pallete 

Jenis palet warna yang digunakan untuk asset perusahaan adalah 

kategori warna yang cerah. Menurut Alnasuan (2016), warna yang cerah 

memiliki karakter yang dapat membuat seseorang merasa semangat dan 

memiliki daya tarik tersendiri. 

    

 

         Gambar 3.3.3.1 Colour Pallete 

         (Sumber: Data Penulis) 
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3.2.2 Strategi Media. 

       Tahapan komunikasi / strategi media yang ditujukkan kepada konsumen tidak 

akan luput dari siapa konsumen atau target pasar itu sendiri. Maka dari itu, berikut 

ini dijabarkan mengenai target pasar yang sangat mempengaruhi seluruh 

penggunaan brand identity beserta aplikasi pada media promosi yang dilakukan 

oleh Hanjuang Sorbet. Target pasar inilah yang akan menjadi titik fokus dari segala 

kegiatan perancangan kegiatan promosi yang akan dilakukan oleh perusahaan, 

berikut analisa target pasar yang akan dituju menggunakan teori STP dan VALS. 

 

 

 

 

Analisa teori STP: 

Segmentation: 

Menurut Kotler dan Keeler (2016) Teori STP (Segmentation, Targeting 

dan Positioning) merupakan proses penggolongan pasar berdasarkan 

perilaku dan latar belakang yang sama. Pengelompokkan perilaku masyarakat 

dibagi menjadi tiga yaitu Geografis (pengelompokkan berdasarkan wilayah 

tempat tinggal dan kepadatan penduduk), Demografis (pengelompokkan 

berdasarkan usia, agama, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, 

dan lainnya), dan Psikografis (pengelompokkan berdasarkan latar belakang, 

kepribadian dan gaya hidup). 

 

1. Segmentasi Geografis 

Target pasar Hanjuang Sorbet adalah konsumen yang berdomisili di 

Kota Surabaya. 

2. Segmentasi Demografis 

Target pasar yang dituju adalah konsumen yang berusia 19-25 tahun 

(remaja hingga profesional muda) yang memiliki jam kerja yang tinggi 

sehingga menyukai produk yang praktis. 

3. Segmentasi Psikografis 

Target pasar secara psikografis yaitu untuk konsumen kalangan 

menengah hingga menengah keatas dengan gaya hidup yang praktis. 
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Targeting : 

Dengan menentukan target pada konsumen, maka akan menjadikan 

suatu perusahaan menjadi lebih efisien dalam menyampaikan media 

promosinya. Hanjuang Sorbet akan berfokus kepada target pasar dengan usia 

19-25 tahun. Karena pada rentang usia tersebut, konsumen memiliki potensi 

yang sesuai dengan brand identity yang akan dibuat. 

 

Jaman sekarang pun, teknologi berkembang sangat pesat sehingga para 

pebisnis menggunakan media promosi secara online demi menjangkau 

konsumen karena kesehariannya tidak lepas dari gadget mereka. Namun 

perlu ada keseimbangan antara media promosi online maupun offline. Perlu 

adanya jangkauan offline untuk menjangkau konsumen yang tidak terjangkau 

secara online. 

 

Positioning: 

 Positioning merupakan citra yang ingin dirancang agar dapat 

menciptakan kesan tertentu kepada konsumen. Hanjuang Sorbet melakukan 

pendekatan kepada konsumen di daerah sekitar Surabaya  

 

Analisa teori VALS : 

 Berdasarkan hasil analisa menggunakan teori VALS, Hanjuang Sorbet 

memiliki kelompok konsumen dalam kategori Achievers. Achievers merupakan 

kelompok konsumen yang memiliki motivasi dalam penghargaan, memiliki sumber 

daya yang tinggi, memiliki citra yang berkaitan dengan kenyamanan dan hemat 

waktu menjadi minat mereka sebagai perwujudan kebutuhan gaya hidup mereka 

yang sibuk (Nugroho et al.,)  

 

Tahapan komunikasi kepada konsumen dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian channel phase, yaitu: 

1. Tahap Awareness 

Merupakan tahapan untuk membangun awareness kepada konsumen 

mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

2. Tahap Evaluation 
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Merupakan tahapan untuk membantu konsumen dalam mengevaluasi 

value proposition dari produk yang ditawarkan. 

3. Tahap Purchase 

Merupakan tahapan yang dapat memfasilitasi terjadinya transaksi jual atau 

beli. 

4. Tahap Delivery 

Merupakan tahapan untuk menyampaikan value proposition dalam wujud 

barang, jasa, atau bahkan suatu pengalaman kepada konsumen. 

5. Tahap Aftersales 

Merupakan tahapan dimana perusahaan menyediakan sarana pendukung 

pasca transaksi jual atau beli. 

 

Berdasarkan analisa sebelumnya, dapat disimpulan bahwa target pasar 

dari Hanjunag Sorbet memiliki keseharian yang tidak bisa lepas dengan chatting, 

menggunakan media sosial. Browsing internet, pergi ke mall, bekerja di kantor, 

berbelanja atau melihat produk secara online dan lain-lain. Dari rangkaian 

tersebut, maka acuan yang dapat digunakan oleh Hanjuang Sorbet agar dapat 

menyampaikan komunikasi dan menyampaikan value proposition secara tepat 

kepada target pasar dalam pembuatan identitas visual adalah sebagai berikut : 

 

1. Brand Guidelines 

Buku brand guidelines (Graphic Standard Manual) digunakan sebagai 

standarisasi identitas brand dengan tujuan untuk menjaga identitas 

brand itu sendiri agar tetap konsisten. DI dalam brand guidelines akan 

dijelaskan secara mendalam mengenai hal-hal dasar seperti brand 

philosophy hingga aturan dalam menggunakan elemen desain dan 

pengaplikasiannya. 

2. Letterhead 

Letterhead atau kop surat merupakan sebuah alat komunikasi formal 

dan berbentuk fisik. Surat sangat diperlukan sebagai media komunikasi 

secara formal kepada vendor, partner dan antar divisi pada 

perusahaan. Kop surat termasuk dalam tahap awareness. 

3. Standard Envelope 
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Amplop merupakan pembungkus surat atau benda yang dikirimkan 

secara formal maupun melalui pos. Standard Envelope digunakan 

untuk surat dan dokumen pendek, yang memungkinkan surat atau 

dokumen tersebut dilipat. Standart envelope termasuk dalam tahap 

awareness. 

4. A4 Envelope 

Amplop merupakan pembungkus surat atau benda yang dikirimkan 

secara formal maupun melalui pos. A4 Envelope digunakan untuk surat 

atau dokumen penting yang tidak boleh dilipat. A4 envelope termasuk 

dalam tahap awareness. 

5. Business Card 

Kartu nama adalah sebuah kartu yang menyampaikan informasi 

sebuah perusahaan maupun individu yang disampaikan hanya sebagai 

tanda pengenal atau pengingat dalam sebuah perkenalan formal. 

Business card  termasuk dalam tahap awareness. 

6. Stamp 

Stamp adalah stempel kertas maupun digital yang digunakan sebagai 

alat pengesahan maupun tanda formalitas perusahaan 

 

3.2.3 Target Audience dan Touchpoint Media  

Berikut ini merupakan tabel dari susunan touchpoint media untuk target market 

Hanjuang Sorbet umur 19-25 tahun yang akan dilaksanakan dari bulan Maret 

hingga Juni 2020. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Instagram Maret – Seterusnya 

(selama bisnis 

berjalan) 

Waktu upload konten 

: 11.30-12.30 

- Instagram 

feeds 

- Instagram 

Highlight 

- Instagran 

Stories 

- Menyampaian 

awareness dan 

value 

proposition 

kepada 

konsumen 

agar lebih 
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memahami 

brand. 

2 Instagram 

Ads 

2x / minggu (3 hari 

sekali 1x upload) 

Maret-April 

- Instagram 

story 

promotion 

- Instagram 

post 

promotion 

- Membangun 

Awareness  

- Menyampaikan 

Value 

Proposition 

4 Instagram 

Teaser 

Maret 2020 

(Pada saat upload 

konten awal) 

- Instagram 

post 

- Instagram 

stories 

- Membangun 

Awareness  

 

3 Website April – Seterusnya 

(selama bisnis 

berjalan) 

- Search 

Engine 

pada 

pencarian 

Google/ 

sejenis 

- Dapat di-

linkkan ke 

media 

sosial 

- Membangun 

Awareness  

- Menyampaikan 

Value 

Proposition 

- Memberikan 

testimoni dari 

konsumen 

4 Banner Setiap melakukan 

open booth/bazzar 

- Printed 

Media 

- Menyampaikan 

Awareness 

dan Value 

Proposition 

5 Brosur / 

katalog 

Disediakan/dibagikan 

setiap melakukan 

open booth/bazzar 

- Printed 

Media 

- Menyampaikan 

Awareness 
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dan Value 

Proposition 

6 Merchandise Setiap pembelian 

bundle box / selama 

promo (syaratdan 

ketentuan berlaku) 

- Sebagai 

media 

pengingat 

- Menyampaikan 

awareness 

7.  Poster DItampilkan setiap 

melakukan open 

booth/bazzar 

- Offline 

dan 

Online 

- Membangun 

awareness dan 

Menyampaikan 

value 

proposition 

8. Line@ dan 

Whatsapp 

for Business 

Saat ada promo/ info 

produk 

- Online - Membangun 

awareness dan 

Menyampaikan 

value 

proposition 

 

 Tabel 3.2.3.1 Touchpoint Media 

       Sumber: Data Penulis 

 

3.2.4. Biaya Media 

Anggaran biaya media akan meliputi perhitungan atas biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan eksekusi desain produk Hanjuang Sorbet, antara 

lain: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram 

Ads 

Biaya jasa ads ke 

Instagram 

1x (3 

hari) 

Rp 150.000/ 

3 hari 

Rp 450.000 
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2 Website - Biaya jasa 

pembuatan 

website 

hosting 

- Domain 1 

Tahun 

1 

website 

Rp 

2.500.000 

Rp 2.500.000 

3 Line@ dan 

Whatsapp 

for business 

Biaya dalam 1 bulan 1 bulan Rp 59.000 Rp 59.000 

4 PoP dan 

Point of 

Interest 

Biaya anggaran 

media cetak untuk 

Booth (mini 

Exhibition) 

 Rp 800.000 Rp 800.000 

5 Banner Biaya cetak 1 pcs Rp 75.000 Rp 75.000 

6 Katalog/ 

Brosur 

Biaya cetak 5 pcs Rp 10.000 Rp 50.000 

7 Poster Biaya cetak 1 pcs Rp 20.000 Rp 20.000 

8 Merchandise Gantungan kunci 

Akrilik 

100 pcs Rp 25.000 Rp 2.500.000 

Total Rp 6.454.000 

 

Tabel 3.2.3.1 Biaya Media 

Sumber: Data Penulis 
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3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba produk prototype desain dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

yang tepat yang dipakai untuk menganalisa dari standard, efektivitas, efisiensi 

dalam merangkai brand identity untuk produk Hanjuang Sorbet. Bagian ini terdiri 

atas desain layout komprehensif, strategi uji coba, dan instrumen pengumpulan 

data. 

 

3.3.1. Layout Komprehensif  

Berikut ini adalah layout solusi desain untuk produk Hanjuang Sorbet, sesuai 

dengan pemilihan yang digunakan baik media internal perusahaan maupun media 

promosi. Layout solusi desain dari Hanjuang Sorbet nantinya akan direalisasikan 

menurut media yang dipilih dari bab sebelumnya dengan channel phase dan touch 

points sesuai dengan target market Hanjuang Sorbet. 

 

3.3.1.1 Logo 

Thumbnail  

 

Gambar 3.3.1.1.1 Thumbnail Logo 

Sumber: Data Penulis 
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Tight Tissue 

 

Gambar 3.3.1.1.2 Tight Tissue Logo 

Sumber: Data Penulis 

 

Final Logo Design 

 

Gambar 3.3.1.1.1 Final Logo Design 

Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.2 Letterhead 

    

         Gambar 3.3.1.2.1 Letterhead 

                             Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.3 Standard Envelope 

 

   Gambar 3.3.1.3.1 Standard Envelope 

                             Sumber: Data Penulis 



 

 

 36 

3.3.1.4 A4 Envelope 

 

            Gambar 3.3.1.4.1 A4 Envelope 

                                 Sumber: Data Penulis 

 

3.3.1.5 Name Card 

 

           Gambar 3.3.1.5.1 Name Card 

                                Sumber: Data Penulis 
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3.3.1.6 Stempel  

 

Gambar 3.3.1.6.1 Stempel 

                                        Sumber: Data Penulis 

 

 

3.3.2 Marketing Application 

3.3.2.1 Instagram Feeds 

 

          Gambar 3.3.1.5.1 Instagram Feeds 

                                          Sumber: Data Penulis 
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3.3.2.2 Instagram Teaser 

 

Gambar 3.3.2.2 Instagram Teaser 

Sumber : Data Penulis 

3.3.2.3 X-Banner 

                                     

Gambar 3.3.2.3 X-Banner 

Sumber : Data Penulis 
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3.3.2.4 Brochure 

 

Gambar 3.3.1.4 Brochure 

Sumber : Data Penulis 

3.3.2.5 Website 

                         

Gambar 3.3.1.5 Website 

Sumber : Data Penulis 
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3.3.2.6 Poster 

 

Gambar 3.3.2.7 Poster 

Sumber : Data Penulis 

3.3.2.7 Merchandise 

 

Gamber 3.3.2.7 Merchandise 

Sumber : Data Penulis 
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3.3.2.8 Line@ 

 

Gambar 3.3.2.8 Line@ 

Sumber : Data Penulis 

3.3.2. Strategi Uji Coba  

Dalam perancangan brand identity, maka akan dilakukan penelitian dengan 

metode uji coba. Data primer yang didapatkan merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan di kota Surabaya dengan menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif dilakukan dengan cara wawancara secara langsung maupun melalui 

media online dengan orang-orang expert user, extreme user dan melakukan uji 

coba melalui Forum Group Discussion (FGD). 

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data  

NO 

TEKNIK 

PENGUMPUL

AN DATA 

SUMBER DATA 

 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara  Expert user 

- Merlianny 

Effendy 

- Hafiz 

Minhajuel 

- Reinhard 

Renov H 

Review mengenai Efektifitas & Efisiensi Desain 

1. Tampilan serta aset gaya desain yang 

dimiliki oleh Hanjuang Sorbet 

2. Saran media promosi yang tepat 

3. Meminta masukan / saran terhadap 

konsep desain yang sudah dibuat. 

4. Revies terhadap strategi media promosi 
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2 Wawancara Extreme user 

- Evita 

Febriani 

Ludiyatno 

- Melissa 

Mutiara 

- Claudia 

Permatasari 

Suciono 

Review yang didapatkan terhadap desain 

Hanjuang Sorbet 

1. Persepsi tentang aset dan gaya desain 

Hanjuang Sorbet 

2. Persepsi mengenai media promosi 

3. Pemahaman responden terhadap value 

proposition yang disampaikan  

4. Persepsi mengenai prototype kemasan 

dan produk Hanjuang Sorbet 

3 FGD  Responden 

- Crew dari In 

Wedding 

Organizer 

Review yang didapatkan terhadap desain 

Hanjuang Sorbet 

1. Persepsi tentang aset dan gaya desain 

Hanjuang Sorbet 

2. Persepsi mengenai media promosi 

3. Pemahaman responden terhadap value 

proposition yang disampaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


