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III. KONSEP DESAIN
3.1. Analisa Data 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada 20 narasumber yaitu orang tua yang 

memiliki anak yang bersekolah di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama.  

Hasil dan Analisa dari Data Wawancara tersebut, yaitu : 

1. Apakah Jenis film anak yang disukai oleh anak anda ?

Film Superhero ( power ranger, kesatria 

baja hitam , dll ) 

80% 

Film Kartun ( Spongebob , sinchan ,dll ) 15% 

Film boneka ( Telletubbies, dan lain lain ) 5% 

Kesimpulan yang didapatkan dari pertanyaan ini adalah 

mayoritas anak - anak menyukai film bertema kan superhero seperti 

power ranger, kesatria baja hitam dan lain lain 

2. Biasa menonton film tersebut di mana ?

Televisi 60% 

Bioskop 15% 

Dvd 25% 
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Kesimpulan yang didapatkan dari pertanyaan ini adalah 

mayoritas dari anak - anak  sering menonton film di televisi. Namun 

tidak menutup kemungkinan untuk menonton melalui media DVD 

atau bioskop. 

 

3. Warna apa yang disukai anak anda  ? 

Biru 45% 

Merah 20% 

Hijau 15% 

Kuning 20% 

Kesimpulan yang didapatkan dari pertanyaan ini adalah 

warna yang paling disukai adalah biru, dan beberapa juga menyukai 

warna merah, hijau dan kuning. 

 

4.  Apakah anak Ibu/Bapak suka bermain Kartu bergambar seperti 

Pokemon, Digimon atau Yugioh ? 

Suka 70% 

Biasa 5% 

Tidak 25% 

Kesimpulan yang didapatkan dari pertanyaan ini adalah 

mayoritas dari anak - anak suka bermain kartu bergambar. Namun 

juga ada beberapa yang tidak suka bermain kartu. 
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5. Apakah Permainan Kartu Kwartet disukai oleh anak anda ? 

Ya 90% 

Tidak 10% 

Kesimpulan yang didapatkan dari pertanyaan ini adalah 

mayoritas anak - anak masih mengenal permainan kartu kwartet dan 

masih cukup digemari. 

 

3.1.2. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan yang dilakukan adalah mengamati counter - 

counter dari penjual teh seperti Tong Ji, Teh Gopek,dll yang berada di 

kantin kampus dan Mall. Dari pengamatan yang dilakukan ini dapat 

disimpulkan bahwa Bisnis minuman teh merupakan bisnis yang sangat 

potensial. 

Walaupun banyak variasi penjual teh dan saling berkompetisi, 

namun hampir tidak ada counter penjual minuman ini yang sepi, dengan 

syarat bahwa lokasi berjualan yang cukup baik dan strategis. Terutama 

penjual teh yang ada di kantin kampus, karena tidak memiliki kompetitor 

langsung maka bisa lebih ramai dan tentu saja mendapatkan keuntungan 

yang besar. 

Dalam observasi ini pun ditemukan bahwa warna dominan yang 

digunakan dalam Brand para kompetitor antara lain Hijau dan Oranye. 
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3.1.3. Internet 

Berdasarkan data yang diperoleh di internet, Indonesia merupakan 

salah satu dari negara peminum teh. Oleh karena itu, Konsumsi teh di 

Indonesia sangatlah banyak dan Teh merupakan minuman yang sangat 

lazim. Indonesia juga merupakan salah satu negara produsen teh terbesar di 

dunia.  

Selain sebagai minuman sehari - hari, teh juga memiliki banyak 

manfaat bagi kesehatan manusia, seperti menjadi antioksidan yang baik dan 

dapat menangkal radikal bebas. Selain itu Teh juga dapat bermanfaat 

sebagai pengobatan diare, sakit kepala dan lain lain. 

 

3.2. Tujuan Perancangan 

 

"PERANCANGAN VISUAL BRANDING UNTUK MEMPERKENALKAN 

BRAND MISTER TEA" memiliki tujuan untuk membuat Visual Branding yang tepat, 

kreatif, efektif dan efisien untuk Brand " Mister Tea", sehingga dapat dikenal oleh 

masyarakat khususnya target market dari Mister Tea. 

Untuk mendukung visual branding Mister Tea, diperlukan 2 hal yaitu Media 

Promosi yang tepat dan Packaging yang sesuai dengan target Market yang ada. Visual 

Branding yang tepat, kreatif, efektif dan efiisin untuk Brand " Mister Tea " diharapkan 

dapat meningkatkan penjualan dari produk - produk Mister Tea. 

Konsep Desain yang digunakan untuk Brand , Media Promosi dan Kemasan untuk 

Mister Tea adalah Fun and Colorful. Fun di sini memiliki artian yaitu playfull dan 

memiliki kombinasi warna menarik bagi target market yaitu Pelajar SD - SMA, dengan 
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menggunakan ilustrasi yang menarik. Warna dominan yang digunakan pada desain adalah 

Biru dan Merah. Namun juga menggunakan warna - warna pendukung seperti Hijau dan 

kuning. 

 

Beberapa arti warna Biru , antara lain :  

• Komunikasi 

• Keberuntungan 

• Kreatifitas 

• Kebijaksanaan 

• Perlindungan 

• Kelembutan 

• Dinamis 

 

Beberapa arti warna Merah , antara lain :  

• Energi 

• Kekuatan 

• Hasrat 

• Keberanian 

• Perjuangan 

• Perhatian 

• Semangat 
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Beberapa arti warna Hijau, antara lain : 

• Natural 

• Segar atau menyegarkan 

• Kebebasan 

• Keseimbangan 

• Kesuburan 

• Pertumbuhan 

• Harmonis 

 

Beberapa arti warna Kuning, antara lain : 

• Gembira 

• Cerdas 

• Bahagia 

• Muda 

• Imajinasi 

• Akal 

 

Jenis Logo yang akan diterapkan untuk logo Mister Tea adalah Pictorial Name 

Logo. Yaitu penggabungan antara Nama dari Mister Tea dengan Maskot. Maskot dari 

Mister Tea berupa karakter superhero dalam bentuk Vector. 

Font yang digunakan pada Logo adalah ShowCard Gothic, karena font ini 

memiliki sifat Berani, dinamis, bebas dan playfull. Font bertemakan playfull ini 

digunakan karena disesuaikan dengan target market yang ada yaitu Anak - anak Sekolah 
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Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta disesuaikan dengan konsep desain dari 

Brand. 

Tag Line yang digunakan untuk Brand ini adalah " Minum dan Bermain bersama 

Mister Tea !" 

 

3.3. Strategi Perancangan 

Strategi pemasaran dari Mister Tea disesuaikan dengan target market yang 

ada , maka akan menggunakan beberapa media, yaitu : 

a. X-banner 

X-banner memiliki fungsi untuk memperkenalkan produk - produk 

dari Mister Tea dan juga menyampaikan ide promosi yang ada. 

Penempatan nya adalah di sekitar Stand berjualan. 

b. Mini Banner 

Mini Banner memiliki fungsi untuk memperkenalkan lebih dalam 

tentang produk - produk yang dijual oleh Mister Tea dan juga menjadi 

katalog. 

c. Kartu Permainan 

Kartu permainan di sini memiliki fungsi ganda sebagai 

merchandise dan juga sarana promosi. Kartu Permainan akan dibuat 

sebagai sebuah Deck Game dengan peraturan yang original. Dimana kartu 

ini akan dibagikan jika melakukan pembelian dalam jumlah tertentu, 

sehingga menarik minta anak - anak untuk mengumpulkan kartu dan terus 

meningkatkan pembelian dari produk Mister Tea. 
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d. Pin 

Pembagian Pin sebagai merchandise diharapkan dapat disukai oleh 

anak - anak. Di sisi lain, jika anak - anak menggunakan pin tersebut 

sebagai aksesoris mereka maka secara tidak langsung akan dapat 

membantu memperkenalkan Mister Tea ke teman - teman mereka ataupun 

kepada masyarakat luas. 

e. Joint Event 

Apabila sebuah sekolah mengadakan event seperti pekan olahraga 

atau event outdoor lain nya, maka akan diusahakn untuk bisa melakukan 

kerjasama joint event dengan sistem kerja sama gratis maupun membayar 

fee terhadap sekolah untuk membuka stand portable untuk sementara atau 

saat event berlangsung. 
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3.3. Program Kreatif 

 

 June July Agt Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei 

X-banner             

Mini 

Banner 

            

Kartu 

Permainan 

            

Pin             

Event             

Tabel 3.3. Program Kreatif 

3.4. Estimasi Biaya 

Program Kreatif Durasi ( bulan ) 
Estimasi Biaya 

(  per bulan ) 
Subtotal 

X-Banner 12 65000 130000 

Mini Banner 12 30000 30000 

Kartu Permainan 9 300.000 2.700.000 

Pin 2 100.000 200.000 

Joint Event 2 free free 

Tabel 3.4. Estimasi Biaya 


