
Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

     Customixed menghadirkan jasa custom dengan didasari adanya permasalahan tentang fashion, serta 

gaya berpenampilan yang menjadi sorotan publik khususnya para anak muda. Dimana rasa ingin tampil 

beda dalam berpenampilan, ingin menjadi exclusive dan berani tampil beda dengan individu lainnya 

merupakan hal yang sangat relate dialami oleh para anak muda. Namun, sayangnya pada saat bisnis ini 

telah dijalankan, ditemukan problem nyata bahwa adanya persaingan pasar dalam mematok range harga 

dalam nominal yang cukup tinggi, dan membuat para anak muda susah untuk mengekspresikan penampilan. 

Dengan adanya problem tersebut, maka Customixed perlu merancang brand activation beserta design 

proposed solutionnya yang bertujuan untuk mengedukasi para target market, serta audiens awam 

Customixed agar makin paham tentang material custom, dan adanya konsultasi design custom pada setiap 

transaksi custom, serta pembanding harga dengan kualitas design yang di hasilkan oleh para customizer, 

agar para customer tidak lagi merasa bahwa tampil beda, exclusive serta unik adalah hal yang mustahil dan 

memerlukan budget yang mahal. Rancangan ini akan dilaksanakan melalui dua media, yaitu media promosi 

online dan juga offline dengan beberapa komponen media, seperti media sosial Instagram, Facebook, 

Youtube Channel, Sticker media sosial, serta media offline berupa packaging totebag, dan juga merchandise 

T-shirt, pin enamel, dan juga voucher discount.

Rumusan masalah dari Tugas Akhir berikut ini adalah Merancang media komunikasi dan promosi 

online untuk meningkatkan brand aktivasi Customixed yang sesuai bagi anak muda generasi milenial/ 

generasi Y (usia 25 - 35 tahun) dan generasi Z (usia 15 - 25 tahun) khususnya para kolektor extreme di 

bidang customized outfit.     

3.2. Konsep Perancangan 

(1) Brand verbal Customixed adalah

Customixed menghadirkan jasa design barang customizable yang exclusive, dan hanya ada satu di 

dunia. Disesuaikan dengan keinginan, serta wujud kreasi design para customer. Mengubah statement 

secara edukasi bahwa barang customize lebih dari sekedar “Barang yang hanya dicorat – coret dan di 

recolor” Jasa handpainting customize yang ditawarkan dapat diaplikasikan pada banyak media outfit 

maupun benda hobi non-pakai, mulai dari bahan kanvas, kulit, suede, kayu, fiber atau pvc, linen, gortex, 

dan masih banyak lagi. 



(2) Brand keywords adalah customize, terjangkau, unik, colorful, exclusive, one and only 

 

(3) Brand line adalah “You could be more than just Black N’ White!” 

3.3. Konsep Gaya Desain. 

       Customixed menerapkan style gaya design Logo Pictorial dan konsep modern Grunge. 

Gaya design Grunge memiliki kesan kotor, robekan, serta tekstur kasar yang konsisten, diubah dengan 

memberikan tekstur cipratan warna cerah, serta tekstur kerutan kertas dengan menyesuaikan konsep dari 

beberapa list konten media promosi. Menggunakan typeface yang dapat memberikan kesan handwriting. 

Tidak hanya itu, gaya design pictorial yang berfungsi sebagai metafora visual pada logo mata panda juga 

ingin memberikan kesan simple exclusive(Bill Gardner Method, 2015). Dengan digunakannya gaya dan 

konsep desain tersebut, Customixed ingin menampilkan kesan hype dengan logo simple pada vibes yang 

dapat dirasakan customer pada saat melihat logo mata panda X. Gaya desain tersebut juga sudah sesuai 

dengan selera target market , dimana berdasarkan hasil survey gaya desain, 68% persentase responden 

memberikan nilai 8-10 untuk gaya design Grunge beserta logo dengan gaya pictorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Moodboard Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti, Pinterest 

 

1.3.1 Gaya desain logo/ title  

Konsep brand logo Customixed dibuat dengan gaya design pictorial, dimana logo hanya berupa 

komposisi bentuk mata panda dengan tanda silang atau X pada kedua matanya dan bentuk segitiga 

di tengah menyerupai hidung, dengan tulisan “CUSTOMIXED” dibagian logotype. Logo pictorial 

adalah gaya design logo yang dibuat dengan menggunakan simbol atau gambar yang unik dan 



tentunya berkaitan dengan identitas perusahaan, serta adanya tambahan nama perusahaan atau 

brand sebagai elemen pendukung. Konsep logo brand juga diaplikasikan pada konsep logo 

campaign, dengan memberikan logotype yang berukuran 1:1 dengan logogram agar mudah terlihat, 

serta event campaign memorable atau tujuan event campaign mudah untuk diingat oleh para 

audiens. 

 

 

Gambar 3.2 Logo Brand Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 
 

Gambar 3.3 Logo Campaign Event Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

1.3.2. Gaya layout 

Gaya design Grunge -90, yang merupakan evolusi dari American kitsch (Fifties Art) dengan 

penataan layout yang didukung cipratan warna flat design, dan typografi handwriting yang 

mendukung dapat menghasilkan kombinasi style street art yang sesuai jika diaplikasikan pada 

media layout cover, poster event, kegiatan budaya, dan semacamnya (Kardinata, 2015). Dengan 

penggunaan layout gaya design yang cukup universal dan dapat digunakan pada banyak media dan 

konten, memperbanyak kemungkinan untuk meningkatkan nilai tambah dan awareness audiens 

akan pesan brand, dan event yang ingin disampaikan. 

 

 



 
 

Gambar 3.4 Konten posting Instagram Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

  

1.3.3. Typografi 

Typografi yang dipilih untuk digunakan dan disesuaikan dengan style gaya desain Grunge berupa 

dua jenis typografi handwriting yaitu “GoodDog Plain”, dan  “ CF Band of Brothers 

Personal”untuk memberikan kesan creativity DIY, dan fun (Kardinata, 2015). Agar tetap legible, 

dan readable, Customixed menerapkan minimal size 14pt hingga 18 pt, dan penggunaan warna 

hitam, dan merah maroon disesuaikan dengan logotype Customixed.  

 

 
Gambar 3.5 Typografi Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

 

1.3.4. Color Palette (Palet Warna) 



Warna yang dipilih untuk digunakan oleh Customixed mewakili keseluruhan warna cerah seperti 

cipratan cat dengan design grunge kombinasi street art yang dapat mendukung komposisi layout 

agar tidak terlalu sepi space, dan menonjolkan kesan creativity, handmade atau DIY (Kardinata, 

2015). 

 

 
Gambar 3.6 Color palette Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

1.3.5. Supergrafis 

Supergrafis yang digunakan oleh Customixed menggunakan konsep grunge dan street art dengan 

cipratan cat warna cerah yang diletakkan secara acak di bagian tepi hingga outframe pada konten 

posting, poster, atau penggunaan elemen pada media promosi lainnya termasuk media cetak dan 

merchandise yang berperan penting untuk menonjolkan kesan creativity, handmade atau DIY pada 

brand Customixed. 

3.4. Strategi Media. 

Disesuaikan dengan customer behaviour para target market para Customixed yang aktif di media 

sosial, dan punya kebiasaan untuk berbelanja di online shop ataupun belanja melalui e-commerce 

tertentu, serta kebiasaan aktif on gadget kurang lebih hampir 24 jam untuk selalu update dan 

mendapatkan info tentang promo produk maupun jasa yang mereka butuhkan, Customixed memilih 

untuk memfokuskan pada media promosi konten Instagram, Facebook, dan channel youtube 

dikarenakan banyak fiture informasi, serta peluang terjadinya interaksi antara content creator atau 

owner bisnis dengan para audiens, serta pengarahan untuk terhubung pada konten postingan 

lainnya.(Kotler, Keller, 2016). Selain media promosi online melalui akun instagram dan channel 

youtube, Customixed juga menggunakan media promosi packaging berupa totebag yang akan 

didapatkan include pada setiap transaksi customized, adanya voucher discount pada saat mengadakan 

event exhibition, dan juga sticker melalui media sosial ataupun printed sticker berupa karakter maskot 

Customixed. Berikut ini adalah penjelasan fungsi atau manfaat dari media promosi yang digunakan, 

dan disesuaikan dengan channel phase sebagai tahapan komunikasi dengan para target market 

Customixed, antara lain : 

3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media  

1. Instagram 



Media sosial Instagram merupakan media promosi yang cocok dan efektif untuk digunakan oleh 

Customixed, karena para pengguna aktif Instagram di Indonesia didominasi oleh golongan usia 

produktif yaitu 18-34 tahun, dengan jumlah pengguna yang mencapai 69,2 juta pada tahun 2020 

yang banyak menghabiskan waktu untuk selalu update dan tertarik pada konten foto maupun video 

di Instagram. Selain itu, Instagram bersifat networkable akan konten dan fitur baru yang mudah di 

share, memiliki notifikasi visual dengan batasan waktu selama 24 jam, dan adanya sistem repost 

pada konten feeds foto, video, IGTV, maupun story. Instagram juga memudahkan untuk para 

pengguna saling berinteraksi melalui fitur Gif, sticker, polling, text, vote, dan masih banyak 

lagi(Deru Indika, 2017). 

 

2. Youtube Channel 

Youtube channel merupakan media sosial yang membutuhkan durasi yang lebih panjang untuk 

mencuri perhatian para pengguna, khususnya para remaja, dimana pencarian identitas diri mereka 

tidak terlepas dari gaya hidup yang dikembangkan masyarakat terutama dalam mengisi waktu 

luang, misalnya hal yang dilakukan para remaja untuk mengakses media sosial seperti menonton 

video pada channel Youtube. Konten trending topic dalam berbagai kategori pun membuat Youtube 

semakin banyak pula mencakup kategori range audiens. Saat ini Youtube telah mencatat akan 

adanya sekitar 2 miliar pengguna baru per bulan atau kurang lebih 25% populasi di dunia(Palinoan, 

2017). 

 

 

  

3. Voucher Discount 

Voucher discount dari Customixed dapat menjadi media promosi secara offline, terutama, pada saat 

mengadakan event exhibition yang dapat menarik customer untuk returning atau melakukan 

transaksi custom kembali, dan menciptakan adanya customer satisfaction pada saat transaksi. 

Voucher memberikan rasa puas karena mendapatkan reward, serta jaminan penghematan tertentu 

atas produk yang diseleksi atau dipilih ketika ditunjukkan sebagai poin pembelian, terutama 

benefits untuk para member atau pelanggan setia Customixed. Adanya pemberian voucher discount 

terhadap customer sering kali juga memicu terjadinya pembelian produk atau jasa dalam jumlah 

besar.(Nofrika Belisa, 2018). 

  

4. Packaging Totebag 

Pemberian packaging berupa totebag yang dapat digunakan kembali atau reusable membuat 

customer mempromosikan brand Customixed secara tidak langsung pada saat menggunakan 

totebag tersebut, karena terdapat logo Customixed dengan ukuran besar yang ada pada bagian 

depan totebag. Packaging atau kemasan produk sebagai identitas brand dalam hal ini dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi visual, serta sarana informasi atau iklan dalam memperluas 

pemakaian dan pemasaran produk agar dapat menambah daya tarik calon pembeli. kualitas produk 

dan desain kemasan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap keputusan pembelian(Tresna 

Nursari, 2018). 

 

5. Facebook Page 



Adanya penggunaan media promosi di facebook dapat memperluas target market. Selain beberapa 

event yang bisa memperoleh feedback dari para customer melalui facebook fanpage ataupun ads, 

pada iklan facebook para owner bisnis sebelumnya harus memiliki halaman fanpage yang 

memungkinkan pengguna facebook lainnya memberikan like atau menjadi penggemar atas fanpage 

tersebut, dimana fanpage dapat berupa sebuah perusahaan, produk layanan, individu, brand, 

komunitas, dan sebagainya(Achmad Syachui, 2015). 

 

6. Sosial Media Sticker 

Penggunaan Fitur sticker karakter dengan visual maskot yang lucu pada media sosial line, facebook, 

Instagram dengan menampilkan foto produk, mention, ataupun video dari customer, dapat menarik 

minat, memperindah postingan, dan meningkatkan peluang untuk mengundang lebih banyak 

customer. Selain pada media promosi online, dapat juga diaplikasikan pada media offline printed 

sticker. Stiker merupakan salah satu pengikat ketertarikan pengguna terutama para remaja, dan 

dewasa muda untuk terus menggunakan aplikasi sosial media. Sticker dengan desain yang tepat 

dan menarik dapat mewakili emosi kondisi penggunanya, sehingga dapat akurat dalam penggunaan 

komunikasi brand, penyampaian informasi, serta pemanfaatan media promosi(Elda Fransia, 2019). 

  

 

No Media Waktu Aktivitas Touchpoi

nts 

Chanel 

Phases 

1 Social Media 

Youtube 

Januari – Juni 

2021 ( 2 minggu 

awal setiap 

bulan) 

 

Konten 

Teaser 

Produk  

Instagram 

feeds – 

IGTV ( 

Trailer ), 

Story ads 

 

 

 

 

Awareness 

 

 

2 Social Media 

Facebook 

Januari – Juni 

2021 ( 3 minggu 

terakhir setiap 

bulan) 

 

Edukasi 

Custom 

Instagram 

Feeds, 

dan story 

3 Social Media 

Instagram 

Januari – Juni 

2021 ( 2 minggu 

pertengahan 

setiap bulan) 

Video 

Progress 

Custom 

Feeds, 

IGTV, 

Youtube 

Channel 

4 Social Media 

Instagram 

Februari – Juni 

2021 ( minggu ke 

2 dan ke 3 ) 

Live Tanya 

Custom kuy! 

 

 

Youtube 

Channel 

 

 

 

 
Februari – Juni 

2021 ( terbagi 

atas 3 batch : 

Giveaway 

dan 

Challenge 



Feb-Mar, Apr-

Mei,Juni) 

 

Evaluation 

Value 

Preposition 

5 Social Media 

Facebook 

Februari – Juni 

2021 ( 2 minggu 

terakhir tiap 

bulan ) 

Polling, QNA  

IG story, 

Ads, 

feeds 

comment.  Februari – Juni 

2021 ( terbagi 

atas 3 batch : 

Feb-Mar, Apr-

Mei,Juni) 

Giveaway 

Challenge  

6 Social Media 

Facebook 

 

Maret – Juni 

2021 

Discount 

Custom – 

Free ongkir 

Feeds, 

story, 

Ads, 

Highlight 

 

 

 

Purchase Social Media 

Instagram 

Maret – Juni 

2021 

Discount 

Custom – 

Free ongkir 

Youtube 

Youtube 

Channel 

Maret – Juni 

2021 

Discount 

Custom – 

Free ongkir 

Feeds, 

Insatgram 

Ads, 

Facebook 

 

 

7 

 

 

Packaging 

 

 

Januari – Juni 

2021 

 

Setiap 

Transaksi 

Custom 

Totebag  

 

 

 

Delivery 

Box 

Sepatu 

Thankyou 

Card 

 

 

8 

 

 

Merchandising 

Januari – 

Februari 

 

Setiap 

Transaksi 

Custom 

Sticker 

Maret-April Keychain 

Mei-Juni Pin/ 

Enamel 

9 Instagram  

 

 

QNA/ 

kuisioner/ 

testimonial 

Link pada 

profile, 

Direct 

Message 

 

 

 



Facebook April – Juni 2021 QNA/ 

kuisioner/ 

testimonial 

Link pada 

profile, 

Direct 

Message 

 

After Sales 

Exhibition/Live 

Custom 

QNA/ 

kuisioner/ 

testimonial 

Link pada 

profile, 

Direct 

Message 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.4.2. Biaya Media 

Di dalam bab ini, anda menjelaskan Budgeting/ anggaran belanja keseluruhan media promosi. 

Anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang anda keluarkan untuk memproduksi desain anda 

dan biaya yang anda menayangkan desain anda.  

 

No Jenis 

Kebutuhan 

Media Kategori Satuan Harga Total 

 

 

 

11 

 

 

 

Desain 

Foto Produk Biaya 

Edit 

1 paket 300.000 300.000 

Video Produk Biaya 

Edit 

1 paket 450.000 450.000 

Feeds Media 

Sosial 

Biaya 

Desain 

6 bulan 300.000 1.800.000 

Merchandise Biaya 

Desain 

1 paket 350.000 350.000 

Packaging Biaya 

Desain 

1 paket 400.000 400.000 

   

  2 

 

Advertising 

Paid Promote 

Instagram story 

Biaya 

Promosi 

7 hari 30.000 30.000 

Paid Promote 

Instagram Feeds 

Biaya 

Promosi 

7 hari 30.000 30.000 

 

 

3 

 

Packaging 

dan 

perlengkapan 

Totebag Biaya 

Produksi 

20 pcs 12.000 240.000 

Box Sepatu Biaya 

Produksi 

1 pcs 14.000 14.000 

Thankyou Card Biaya 

Produksi 

3 lembar 18.000 54.000 



Sticker Box Biaya 

Produksi 

3 lembar 15.000 45.000 

 

4 

 

Merchandise 

Sticker Biaya 

Produksi 

1 lembar 20.000 210.000 

Key Chain Biaya 

Produksi 

5 pcs 20.000 100.000 

Hard Enamel Biaya 

Produksi 

1 pcs 100.000 100.000 

Total 4.483.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.5. Layout Komprehensif  

Berikut ini beberapa layout Komprehensif yang dibuat untuk mendukung keperluan uji coba desain, 

antara lain: 

1. Feeds Instagram 

       Layout Emphasised atau penataan dengan menitik fokuskan pada satu atau lebih elemen konten 

posting agar memiliki direct focus yang jelas ingin mengarahkan para audiens pada pesan event 

campaign yang ingin disampaikan lewat postingan. Berikut ini tiga (3) jenis konten posting Instagram 

Customixed beserta direct focus, dan tujuan masing-masing, antara lain : 

 Post Foto Produk Customize 

Konten posting foto produk memiliki fokus menitik beratkan pada penjelasan tema design custom, jenis 

sepatu, dan ditujukan untuk siapa pemilik barang yang sedang dicustom, hashtag yang disesuakan 

dengan objek, serta brand biodata apabila ada audiens yang tertarik untuk melakukan transaksi custom.  

Post produk menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih untuk brand agar dapat 

menyajikan komposisi tampilan konten yang menarik dan memiliki fokus. 

 

 
 

Gambar 3.6 Post Produk Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

 Post Interaktif 



Memiliki tujuan untuk meningkatkan adanya interaksi dan komunikasi antar owner dan customer agar 

dapat meningkatkan customer relationships. Konten posting yang berisi tentang pertanyaan, lomba 

custom, event atau caption yang memicu para customer untuk memberikan respon pada kolom 

komentar, mention atau tag teman, hingga komentar yang paling unik mengenai postingan terkait. 

Post interaktif menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih untuk brand agar 

dapat menyajikan komposisi tampilan konten yang menarik dan memiliki fokus pesan yang ingin 

disampaikan. 

 

 

Gambar 3.7 konten interaktif Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 Post Promosi 

Dibuat dengan bertujuan untuk mempromosikan adanya kegiatan promosi seperti , giveaway, event, 

discount voucher, ataupun sekedar merayakan beberapa hari besar dengan mempromosikan produk 

serta jasa customixed. Tujuan utama post promotion adalah untuk meningkatkan minat beli para 

customer terhadap Customixed. Gaya design, warna, serta typeface yang dipilih dan digunakan pada 

post promosi sudah disesuaikan agar dapat menyajikan komposisi tampilan konten yang menarik dan 

memiliki fokus pesan yang ingin disampaikan. 

 

 
Gambar 3.8 konten post promosi Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

 

 

2. Instagram Story 

Selain adanya Instagram posting feeds, untuk meningkatkan strategi promosi pada sosial media 

Instagram Customixed juga mengandalkan fasilitas Instagram Story yang memiliki sistem konten 



yang bertahan selama 24 jam, dan akan hilang ter arsip dengan sendirinya. Fitur yang sama akan 

digunakan pada instagram dan facebook ads untuk mendapat perhatian lebih banyak dari para 

audiens, dikarenakan kemungkinan story untuk lebih sering dibuka dan di notice oleh para pengguna 

instagram. Konten story pada akun Customixed dapat berupa konten interaktif seperti polling, QNA, 

dan Vote, maupun hanya berupa konten promosi. Gaya design, warna, layout, serta typeface yang 

dipilih dan digunakan pada konten post story sudah disesuaikan agar dapat menyajikan komposisi 

tampilan konten yang menarik dan memiliki fokus pesan yang ingin disampaikan bagi para audiens. 

 

 

Gambar 3.9 konten post Story Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

3. Youtube Channel 

Konten trending topic dalam berbagai kategori pun membuat Youtube semakin banyak pula 

mencakup kategori range target market dari Customixed yaitu para anak muda dengan rentang umur 

15 – 35 tahun berada pada generasi Y dan Z, dimana merupakan generasi yang memiliki behavior 

belanja, dan aktif pada media online seperti akun sosial media, konten influencer, art, content creator, 

terutama channel youtube dapat membuat para audiens menghabiskan waktu untuk berdiam lama 

menonton seluruh konten video di channel Youtube. Style video Youtube Channel Customixed akan 

disesuaikan berdasarkan referensi video tutorial, progress customized creating, video giveaway, 

unboxing, dan review agar dapat menarik perhatian dan memberikan edukasi tentang custom pada 

para audiens dan subscriber, maupun pengguna umum Youtube. 

 

 



 

Gambar 3.10 Wall Youtube Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

4. Voucher Discount 

Selain melalui penggunaan sosial media, untuk menarik Customer Customixed juga menggunakan 

media promosi secara offline dengan memberikan voucher discount pada saat mengadakan pameran 

dengan ataupun tanpa diikuti adanya syarat transaksi. Gaya design, warna, layout discount, serta 

typeface yang dipilih dan digunakan pada konten post story sudah disesuaikan agar dapat menyajikan 

komposisi tampilan konten yang menarik dan memiliki fokus pesan yang ingin disampaikan bagi para 

audiens. 

 

 

Gambar 3.11 Voucher Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

5. Packaging totebag dan Merchandise 

Packaging berupa totebag yang reusable bagi para customer, serta Merchandise T-Shirt bergambar 

maskot, serta pin enamel secara tidak langsung akan mempromosikan Customixed pada saat 

digunakan. Packaging atau kemasan produk sebagai identitas brand dalam hal ini dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi visual, serta sarana informasi atau iklan dalam memperluas pemakaian dan 

pemasaran produk agar dapat menambah daya tarik calon pembeli. T-shirt bergambar karakter 

maskot, dan pin enamel dapat menarik minat customer dan menjadi media promosi secara visual 

dengan kuatnya karakter yang membuat para audiens jadi penasaran, dengan begitu pesan brand 

identity dapat dengan mudah tersampaikan pada customer. 

 



 

  Gambar 3.12 Packaging dan Merchandise Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

6. Facebook page 

Facebook memiliki range kategori pengguna yang kisaran usianya agak berbeda dengan pengguna 

Instagram, adanya penggunaan media promosi di facebook dapat memperluas cakupan target market. 

Selain beberapa event yang bisa memperoleh feedback dari para customer melalui facebook fanpage 

ataupun ads dapat meningkatkan awareness dan kemungkinan untuk para pengguna facebook saling 

membagikan postingan Customixed pada teman mereka. Konten yang di upload kurang lebih 

memiliki kesamaan dengan konten pada media instagram, berupa feeds foto, postingan video dalam 

berbagai macam kategori, dan juga story facebook. 



Gaya design, warna, layout, serta typeface yang dipilih dan digunakan pada konten facebook sudah 

disesuaikan agar dapat menyajikan komposisi tampilan konten yang menarik dan memiliki fokus 

pesan yang ingin disampaikan bagi para audiens. 

  

Gambar 3.13 konten post facebook Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

7. Social Media Sticker 

Penggunaan media promosi sticker pada sosial media LINE facebook, Gif instagram, serta printed 

sticker yang didapatkan pada setiap adanya transaksi customized dapat menarik minat, memperindah 

postingan, dan meningkatkan peluang untuk mengundang lebih banyak customer. Design karakter 

panda yang dijadikan stiker sudah menyesuaikan minat para customer terhadap karakter kartun yang 

lucu, sehingga akurat dalam penggunaan komunikasi, informasi, visual, serta dapat diterima oleh 

banyak kalangan pengguna target audiens customixed.  

 

 



 

Gambar 3.14 Sticker social media Customixed 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

3.6. Strategi Review dan Uji Coba  Desain 

Target subjek uji coba terdiri dari expert user, extreme user, dan khalayak sasaran. 

Expert user dipilih berdasarkan skill, profesi, serta pengalaman yang telah terbukti secara nyata melalui 

pendidikan, keahlian, dan bidang pekerjaannya saat ini, sementara extreme user dan khalayak sasaran 

dipilih berdasarkan usia dan gaya hidup yang disesuaikan dengan karakteristik para target market 

Customixed 

 

1. Expert User  

- Jonathan – Mr.Simply Custom  

Seorang customizer muda, owner dari MR.S Custom, brand customize berdomisili di Cirebon yang 

sudah berdiri sejak tahun 2017. Memiliki keahlian style yang unik, mengarah ke retro cyber style dan 

berani mengubah, bahkan membongkar kompisisi bahan material custom decon recon yang rumit. 

 

- Bernhard Suryaningrat – Never Too Lavish 

Businessman sekaligus customizer muda, owner brand lokal customizer Never too lavish yang 

berlokasi di Jakarta Barat, merupakan pelopor customizer pertama di Indonesia yang memiliki 

keahlian expert handpainting dan decon recon dengan bahan material yang extreme seperti kulit ular, 

bulu burung unta, bahkan memiliki produk sepatu hasil design signature Nevertoolavish dengan size 

di atas 45. 

 



- Nathan Santoso – Radjoetasa 

Seorang businessman, content and campaign creator, serta owner dari Radjoetasa dan PT. Kanigara 

Amerta Layana. Karena menjadi penikmat barang koleksi dan custom yang unik atau klasik, Pak 

Nathan mempunyai nilai seni tinggi serta keahlian untuk menilai gaya desain dari berbagai sudut 

pandang. 

 

2. Extreme User  

- Dr. Michael Hans 

Seorang dokter, legal auditor, pengacara, IP consultant yang memiliki hobi mengoleksi berbagai 

macam style sepatu, jaket, hingga jam tangan dan barang bertema khusus. 

 

- Joshua Andre 

Seorang pianist, guru bidang IT, content creator, pecinta barang koleksi dan barang custom. Masih 

berjiwa sangat milenial dan memiliki cara pandang yang unik dalam desain custom. 

 

- Henry Nugroho 

Seorang businessman, owner dari brand sepatu lokal Record Shoes yang sudah lama bergelut di dunia 

persepatuan, serta menyukai barang custom dan hand painting yang retro hype. 

 

3. Khalayak Sasaran  

Para anak muda atau remaja yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dari generasi Y atau 

milenial (usia 18-25 tahun) khususnya peminat customize hand painting style yang sudah 

berpenghasilan menengah ke atas maupun yang belum berpenghasilan (uang jajan maupun hasil 

kerja), responden akan diperoleh melalui platform Instagram serta Facebook Customixed berupa 

link survey Google Form. 

3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data  

Di bagian  ini  Anda menjabarkan  topik yang akan anda tanyakan kepada khalayak maupun kepada 

extreme dan expert user. Jelaskan pula instrumen  yang  dipakai  untuk mengumpulkan data. 

 



No 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 
Instrumen 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Wawancara 

 

Expert user 

- Jonathan 

- Bernhard 

Suryaningrat 

- Nathan Santoso 

1. Review style design 

Customixed dari produk, 

packaging, merchandise 

hingga booth. 

 

2. Feedback postingan 

konten, layout, dan 

bagaimana konten bisa tetap 

konsisten. 

 

3. Feedback dan review 

giveaway yang sudah pernah 

dilakukan.  

 

4. Review design produk 

maupun beberapa item 

merchandise campaign. 

 

5. Pengguna / pemilihan 

bahasa seperti apa yang 

seharusnya digunakan dalam 

pembuatan konten agar dapat 

berdampak.  

 

6. Review dan Insight media 

sosial atau media apa yang 

akurat untuk dituju dan 

disukai oleh customer. 

 

7. Review Graphic Standard 

Extreme user 

- Dr.Michael Hans 

- Joshua Andre 

- Henry Nugroho 

Suteja 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 responden Khalayak 

Sasaran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 

Manual (brand inti maupun 

campaign) 


