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BAB II. PENGEMBANGAN PERANCANGAN 

2.1. Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik dari 

produk yang dihasilkan. Prototipe yang sudah dibuat diuji cobakan kepada para 

expert dan extreme user yang sebaiknya merupakan subjek yang telah diwawancara 

sebelumnya. Uji coba dilakukan dengan berbagai metode, seperti uji perseorangan 

dengan bertemu dan mewawancari secara langsung dan mendapatkan feedback dari 

wawancara secara online/virtual.  

2.1.1.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Uji Coba 

Pengumpulan data uji coba dilakukan oleh 6 expert panel yang terdiri dari 

brand owner, jewelry designer, dan pengrajin perak. Kemudian pengumpulan data 

uji coba juga dilakukan kepada 12 extreme users. 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN / FOKUS PERTANYAAN 

Wawancara Expert Users 

Brand Owner • Apa yang ada di dalam pikiran anda

ketika melihat produk Final Project

saya? (First Impression/Kesan

Pertama)

• Bagaimana komentar/saran anda

mengenai desain produk Final

Project saya?

• Apakah ada kekurangan atau

kelemahan yang ada pada desain

produk Final Project saya?

• Bagaimana komentar/saran anda

mengenai bagian filigree pada

perhiasan?
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• Perhiasan ini terbuat dari perak 

Sterling Silver(92,5% terbuat dari 

silver dan sisanya dari tembaga) dan 

telah dilapisi emas, menurut anda 

dengan range harga Rp 750.000,00 

– Rp 2.500.000,00 sudah sesuai? 

Jika belum, berapa range harga 

yang sesuai untuk perhiasan ini? 

• Jenis perhiasan apa yang cocok 

untuk melengkapi seri perhiasan 

ini? 

1. Cincin 

2. Gelang 

3. Kalung 

4. Earcuff 

5. Small Earring 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai bunga lotus pada 

perhiasan saya? 

• Apakah ada yang perlu diperbaiki 

dari segi kualitas produk Final 

Project saya agar menjadi lebih 

baik? 

 

Jewelry Designer • Apa yang ada di dalam pikiran anda 

ketika melihat produk Final Project 

saya? (First Impression/Kesan 

Pertama) 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai desain produk Final 

Project saya? 

• Apakah ada kekurangan atau 

kelemahan yang ada pada desain 

produk Final Project saya? 
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• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai bagian filigree pada 

perhiasan? 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai perpaduan teknik solid 

silver dengan silver filigree pada 

perhiasan? 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai bunga lotus pada 

perhiasan saya? 

• Perhiasan ini terbuat dari perak 

Sterling Silver(92,5% terbuat dari 

silver dan sisanya dari tembaga) dan 

telah dilapisi emas, menurut anda 

dengan range harga Rp 750.000,00 

– Rp 2.500.000,00 sudah sesuai? 

Jika belum, berapa range harga 

yang sesuai untuk perhiasan ini? 

• Jenis perhiasan apa yang cocok 

untuk melengkapi seri perhiasan 

ini? 

1. Cincin 

2. Gelang 

3. Kalung 

4. Earcuff 

• Teknik apa yang paling cocok untuk 

membuat bagian bunga pada 

perhiasan? 

• Solid silver 

• Filigree 

• Lebih banyak solid silver dibanding 

filigree 

• Lebih banyak filigree dibanding 

solid silver 

• Seimbang 
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• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai desain produk Final 

Project saya? 

• Menurut anda apa yang paling 

menonjol dari produk Final Project 

saya? (boleh dari segi desain, bahan, 

kualitas) 

Pengrajin Perak • Apakah ada kekurangan atau 

kelemahan yang ada pada desain 

struktur perhiasan Final Proejct 

saya? 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai bagian filigree pada 

perhiasan? 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai perpaduan teknik solid 

silver dengan silver filigree pada 

perhiasan? 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai bunga lotus pada 

perhiasan Final Project saya? 

• Bagaimana kualitas pewarnaan pada 

perhiasan saya? 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai kualitas produk Final 

Project saya? 

• Menurut anda apa yang paling 

menonjol dari produk Final Project 

saya? (boleh dari segi desain, bahan, 

kualitas) 

• Bagaimana cara perawatan yang 

paling tepat untuk merawat 

perhiasan silver lapis emas ini 

supaya kualitas dan warna lapisan 

perhiasan ini tetap awet? 

Extreme users 

12 Extreme Users • Apa yang ada di dalam pikiran anda 

ketika melihat produk Final Project 
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saya? (First Impression/Kesan 

Pertama) 

• Apa masalah yang anda miliki 

ketika menggunakan produk saya? 

• Bagaimana komentar anda 

mengenai kenyamanan produk saya 

saat dipakai? 

• Bagaimana komentar/saran anda 

mengenai desain produk Final 

Project saya? 

• Apakah ada kekurangan atau 

kelemahan yang ada pada desain 

produk Final Project saya? 

• Perhiasan ini terbuat dari perak 

Sterling Silver(92,5% terbuat dari 

silver dan sisanya dari tembaga) dan 

telah dilapisi emas, menurut anda 

dengan range harga Rp 750.000,00 

– Rp 2.500.000,00 sudah sesuai? 

Jika belum, berapa range harga 

yang sesuai untuk perhiasan ini? 

• Menurut anda apa yang paling 

menonjol dari produk Final Project 

saya? (boleh dari segi desain, bahan, 

kualitas) 

Tabel 2.1. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Uji Coba 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

2.1.2. Hasil dan Kesimpulan Uji Coba 

2.1.2.1. Hasil Uji Coba 

Hasil uji coba produk yang sudah jadi diperoleh dari expert users  dan extreme 

users, 

Dibawah ini merupakan hasil uji coba yang diperoleh. 

Expert Users: 

a) Sutono 35 tahun pengrajin perak. 
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Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Sutono yaitu, menurut beliau desain 

perhiasan sudah bagus, tetapi memang kalau dibandingkan dengan produk hasil dari 

mesin tidak serapi dengan mesin punya. Lalu pada bagian filigree lebih baik jangan 

diterapkan pada bagian-bagian yang lebih kecil dari 1 cm, disarankan memakai 

teknik solid silver supaya lebih rapi. Perpaduan antara 2 teknik ini menurut beliau 

sudah bagus konsep dan desainnya. Bagian bunga menurut saya bagus, dan 

penggunaan mutiara memberikan kesan mewah, kemudian kualitas pewarnaan 

sebenarnya standarnya memang seperti ini, tetapi memang kalau dibandingkan 

dengan kota lain seperti Bandung, masih dibawahnya bahkan keawetannya juga 

berbeda karena alat dan teknologi lebih bagus di Bandung sehingga warnanya lebih 

merata dan awet, daerah Yogyakarta hasil pewarnaan maksimalnya seperti ini. 

Kualitas menurut beliau sudah bagus, dan yang paling menonjol ialah bagian 

kalung, beliau menganggap desainnya simple tapi juga elegan karena desain bunga 

dan daunnya. Beliau menyarankan untuk selalu membersihkan perhiasan setelah 

dipakai, yaitu dengan cara mencuci dengan air hangat kemudian dicuci 

menggunakan sabun sunlight lalu disikat menggunakan sikat gigi, saat menyimpan 

tidak boleh dalam keadaan kotor, karena keringat yang menempel akan membuat 

perhiasan berjamur, akan muncul noda hitam, apabila perhiasan sudah terlanjur 

berjamur dan banyak sekali noda hitam, harus melalui proses pembakaran dahulu 

untuk menghilangkan noda-noda yang ada, apabila ada lapisan emasnya maka perlu 

di lapisi emas lagi. 

 

 

Gambar 2.1. Hasil Uji Coba Expert Users Sutono. 

Sumber: Dokumen Pribadi 



 

 31 

b) Sartiyah 41 tahun Production Jewelry Manager. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Sartiyah yaitu, menurut beliau bagian 

daun dan bunga masih terlihat kaku, ujungnya terlihat runcing, ia menyarankan 

untuk memberi lengkungan pada bagian daun dan bunganya. Beliau lebih menyukai 

desain yang tidak dipadu sehingga lebih menyukai perhiasan yang memakai teknik 

filigri terpisah sendiri dan solid silver terpisah sendiri juga. Tetapi desain filigri 

pada perhiasan anting dan kalung menurut beliau sudah bagus, tetapi menyarankan 

pada bagian bunga yang solid silver lebih bagus kalau tidak memakai mutiara tetapi 

memakai menir yang supaya menyerupai putik bunga. Pewarnaan pada lapisan 

menurut beliau sudah bagus dan standarnya untuk warna memang seperti demikian. 

Kualitas bahan menurut beliau sudah pasti bagus dan terjamin, secara konsep sudah 

bagus, bagain yang paling menarik dan menonjol ialah kalung dan bagian bunga 

menurut beliau itu yang paling menarik perhatian. Untuk cara perawatan beliau 

menyarankan untuk sering membersihkan dengan cara disikat dan dicuci 

menggunakan sabun atau sunlight kemudian dikeringkan, bisa memakai sikat kawat 

atau sikat gigi yang biasa bukan yang halus. Noda yang membandel bisa 

menggunakan kain khusus yang sudah ada obatnya. 

 

 

Gambar 2.2. Hasil Uji Coba Expert Users Sartiyah. 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

c) Kesi Tri Wityaningsih 49 tahun pengrajin silver. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Kesi yaitu, menurut beliau perlu lebih 

memperhatikan ujung bagian-bagian daun dan bunga supaya aman dan nyaman 
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dipakai, beliau menyarankan untuk lebih melengkungkan bagian ujung tersebut. 

Bagian filigree dan bagian bunga menurut beliau sudah bagus, perpaduan antara 

filigri dengan solid silver  sudah cukup menurutnya. Kualitas lapisan pewarnaan 

perhiasan sudah sangat terjamin dan sesuai standar menurut beliau, perlu untuk 

selalu menjaga dan merawat perhiasan supaya warna lapisan bisa selalu awet, 

beliau menyarankan untuk tidak mengenakan perhiasan perak ataupun yang 

berlapis emas untuk tidak terkena air laut ataupun air apapun yang asam dan kotor, 

apabila terkena perlu dibersihkan supaya tidak timbul noda. Cara perawatannya bisa 

ditaruh di dalam plastik supaya tidak teroksidasi langsung oleh udara. Yang paling 

menonjol pada perhiasan ialah bagian bunganya, karena warna yang digunakan 

berwarna silver sehingga memberi kesan elegan dan cantik. 

 

d) Selly Sagita pemilik Borobudur Silver. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Selly Sagita yaitu, menurut beliau kesan 

pertama yang didapat ialah perhiasan ini elegan dan terkesan glamor, cocok untuk 

digunakan saat pesta karena sangat menarik perhatian. Menurut beliau bentuk 

bagian daun pada kalung perlu diberi corak lebih dan melengkungkan bagian 

runcingnya, selebih itu sudah sangat bagus, bunga juga sudah bagus karena adanya 

perpaduan solid silver dan filigri, karena apabila terlalu banyak filigri akan tidak 

menimbulkan kesan modern. Bagian yang paling menonjol menurut beliau ialah 

konsep desain perpaduan solid silver dan filigri, bunganya menjadi kunci utama 

yang menarik perhatian beliau. Dengan desain dan kualitas perhiasan seperti itu, 

apabila brand juga dibuat dengan sangat baik, range harga tersebut sudah sangat 

cocok. Dikarenakan set ini sudah ada kalung dan anting, menurut beliau cincin, 

gelang dan earcuff akan cocok untuk melengkapi seri tersebut. 

 

e) Lupita Saga pemilik Kemayu Jewelry. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Lupita Saga yaitu, menurut beliau kesan 

pertama yang didapat ialah perhiasan cantik dan modern. Menurut beliau bagian 

rantai anting bisa dibuat lebih panjang sedikit, karena menurut beliau panjangnya 

sedikit menggantung. Bagian bunga menurut saya yang paling menonjol, karena 

warnanya yang perak, perpaduan warna emas dan perak sudah bagus. Beliau 
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menyarankan untuk membuat bagian bunganya itu merupakan perpaduan antar 

solid dengan filigri. Pada koleksi selanjutnya bisa menggunakan motif filigri yang 

berbeda. Menurut beliau perhiasan ini lebih cocok oleh kalangan yang mempunyai 

upper income, maka harga tersebut sudah sangat sesuai dengan target market 

kalangan atas. Perhiasan yang cocok untuk melengkapi seri perhiasan tersebut ialah 

perpaduan cincin dengan gelang atau cincin dengan earcuff. 

 

f) Agatha Nindya desainer perhiasan. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Agatha Nindya yaitu, menurut beliau 

kesan pertama yang didapat ialah perhiasan cantik dan modern. Menurut beliau 

bagian rantai anting bisa dibuat lebih panjang sedikit, karena menurut beliau 

panjangnya sedikit menggantung. Bagian bunga menurut saya yang paling 

menonjol, karena warnanya yang perak, perpaduan warna emas dan perak sudah 

bagus. Beliau menyarankan untuk membuat bagian bunganya itu merupakan 

perpaduan antar solid dengan filigri. Pada koleksi selanjutnya bisa menggunakan 

motif filigri yang berbeda. Menurut beliau perhiasan ini lebih cocok oleh kalangan 

yang mempunyai upper income, maka harga tersebut sudah sangat sesuai dengan 

target market kalangan atas. Perhiasan yang cocok untuk melengkapi seri perhiasan 

tersebut ialah perpaduan cincin dengan gelang. 

 

Extreme Users: 

a) Monica Marchela 21 tahun mahasiswi & entrepreneur. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Monica yaitu, bagian bunga 

memberikan kesan mahal dan kebetulan Monica sangat menyukai desain atau motif 

bunga pada perhiasan. Kemudian ada kendala di bagian anting telinga yang bagian 

earcuff , karena kebetulan telinga Monica terbilang kecil sehingga ada kendala 

untuk menetapkan posisi anting karena sering lepas, maka disarankan untuk 

memperhatikan hal tersebut bagi yang mempunyai telinga kecil. Kenyamanan 

produk sudah bagus, hanya saja kendala untuk besar earcuff nya saja. Dengan harga 

demikian mungkin lebih cocok untuk kelas atas, menurutnya harga yang sesuai 

yaitu berkisar Rp 500.000,00 – Rp 1.500.000,00. Secara kualitas sudah bagus, dan 

yang paling menonjol ialah desainnya terutama bagian anting. 
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Gambar 2.3. Hasil Uji Coba Extreme Users Monica. 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

b) Yovita Belina 21 tahun mahasiswi fashion. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Yovita yaitu, kesan pertama yang 

didapat ialah desainnya classy dan cultural, mungkin perlu diperhatikan dengan 

trend perhiasan pada masa sekarang, dan harga menurut Yovita sudah sangat sesuai 

dikarenakan kualitas perhiasan yang diberikan. Dalam segi desain dan tampilan 

tidak ada yang perlu diubah, yang paling menonjol dalam koleksi ini ialah siluet 

dan model perhiasan yang unik sehingga sangat menarik perhatian, sangat cocok 

digunakan untuk pesta. 

 

c) Revinka Audrey 21 tahun mahasiswi & entrepreneur. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Audrey yaitu, bagian kalung sangat 

memberikan kesan elegan dan mewah, bagian daunnya dan bentuk tidak 

simetrisnya memberikan kesan unik dan menarik perhatian mata karena warnanya 

juga berlapis emas. Melihat kualitas dan desain yang diberikan, dengan harga 

seperti berikut sudah sesuai karena nilai pada perak yang dibuat tangan oleh 

pengrajin sangat memberikan nilai plus. Mungkin untuk koleksi lainnya bisa dibuat 

koleksi dengan desain yang lebih simple supaya bisa dipakai untuk sehari-hari, 

tidak hanya waktu formal saja. Menurut Audrey, segi konsep dan desain sangat 

cantik dan cocok untuk kalangan wanita feminim, terutama bagian bunga yang 

memberikan kesan elegan dan feminim. 
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d) Natasha Fidelia 22 tahun selebgram.  

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Fidelia yaitu, kesan pertama yang 

didapat ialah elegan dan cantik, menurutnya tidak ada kelemahan atau kekurangan 

dalam desain produk perhiasannya, dan tidak perlu ada perbaikan dalam segi 

produk atau tampilannya, dan harga yang paling sesuai yaitu maksimal seharga Rp 

1.500.000,00. Yang paling menonjol menurut Fidelia ialah desainnya yang sangat 

menarik dan elegan, paling menyukai bagian bunganya. 

 

e) Anastasia Aprillia 21 tahun mahasiswi kedokteran. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Aprillia yaitu, kesan pertama yang 

didapat ialah elegan dan mahal, bagian kalung yang terlihat difoto terlihat kaku 

terutama di bagian daunnya, selebih itu tidak melihat adanya kekurangan. Perhiasan 

dengan menggunakan bahan berkualitas seperti demikian sudah sesuai dengan 

harga yang diberikan, karena buatan tangan para pengrajin perlu diberikan apresiasi 

lebih. Bagian bunga sangat cantik dan menjadi pusat perhatian Aprilia, tetapi ia 

lebih menyukai kalau mutiara yang digunakan pada kalung lebih dikecilkan lagi 

ukurannya. 

 

f) Felia Raharjo 24 tahun wiraswasta. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Felia yaitu, kesan pertama yang didapat 

ialah desain dan bentuk sangat unik, dikarenakan tidak bisa melihat secara langsung 

tetapi dilihat secara gambar menurutnya sudah sangat bagus dan terlihat sangat 

berkualitas, tidak ada yang perlu diubah. Yang paling menonjol tentunya di bagian 

desain bunga dan daun, sangat menarik perhatian dan memberikan kesan mewah 

saat dipakai sehingga dengan harga demikian menurutnya sudah sesuai. 

 

g) Marcella Anggatama 28 tahun dokter. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Marcella yaitu, kesan pertama yang 

diperoleh ialah konsep yang elegan dan terlihat mahal, cocok untuk acara-acara 

penting, formal, pesta, perpaduan emas dan perak sangat baik. Desain koleksi 

sangat menarik terutama yang paling menonjol ialah bagian bunga dan daunnya, 

tetapi bagian kelopak bunga terlihat runcing dan kaku, mungkin perlu diperhatikan 
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dibagian tersebut. Untuk harga dengan desain unik tersebut cocoknya di range 

harga Rp 750.000,00 – Rp 2.000.000,00. 

 

h) Agnes Natasya 20 tahun mahasiswi & model profesional. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Agnes yaitu, desain dan konsep secara 

keseluruhan koleksi perhiasan ini sudah menawan dan classy, antingnya sangat 

menarik perhatian karena permainan besar kecil ukuran bunga yang dipakai. Yang 

paling menonjol tentunya di bentuk bunganya. Kisaran harga tersebut sangat cocok 

untuk kalangan atas, kisaran harga sudah sesuai. Yang perlu diperhatikan mungkin 

bagian ujung daun atau bunga yang terlihat runcing di dalam gambar, mungkin bisa 

melukai kulit apabila mengarah pada kulit bagian tajam tersebut. 

 

i) Lianita Putri 28 tahun wiraswasta & MUA. 

 

Gambar 2.4. Hasil Uji Coba Extreme Users Lianita. 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Lianita yaitu, desain dan bentuk 

perhiasan memberikan kesan elegan, dan pewarnaan lapisan emasnya juga sudah 

bagus, saat dipakai kalung dan antingnya nyaman tidak ada kendala saat memakai, 

awalnya Lianita takut untuk memakai kalungnya karena bagian ujung daun terlihat 

runcing tetapi ternyata saat dipakai tidak membuat kulit terluka. Menurutnya bagian 

bunga dan daun bisa dibuat lebih tidak tajam alias ujungnya sedikit dibuat 

lengkung. Bagian filigri juga sudah sangat cantik tidak perlu ada yang diubah, 

mungkin hanya bagian ujung daun dan bunga yang perlu diperhatikan. Kualitas 

yang diberikan dilihat dari bahan, dan kualitas lapisan emasnya sudah baik, konsep 
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dan desain bentuk perhiasan sangat cantik dan sudah memberi kesan elegan. Harga 

paling cocok berkisar Rp 750.000,00 – Rp 2.000.000,00. 

 

j) Vania Valencia 20 tahun artis & model. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Vania yaitu, kesan pertama yang 

diperoleh yaitu bagian daun yang unik, lebih baik kalau lebih banyak menerapkan 

teknik filigri pada bagian bunganya, kurang menyukai mutiara yang ada pada 

bunga, lebih menyukai desain bunga yang ada pada anting yang terdapat earcuff. 

Harga yang sesuai yaitu berkisar dari harga Rp 500.000,00 – Rp 1.750.000,00. 

Yang paling menonjol ialah bagian bunganya karena berwarna perak, perpaduan 

warna emas dan perak memberikan kesan mahal pada koleksi perhiasan ini. 

 

k) Stefayin Veronica 28 tahun hairdresser. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Stefayin yaitu, kesan pertama yang 

diperoleh yaitu koleksi perhiasannya sangat elegan dan classy. Konsep dan 

desainnya sudah cukup dan tidak melihat adanya kekurangan. Terlihat seperti 

perhiasan yang memiliki kualitas tinggi sehingga dengan harga seperti demikian 

menurut Stefayin sudah cocok, tapi menyarankan untuk menambahkan bagian 

filigri pada perhiasan, karena menuurtnya yang paling menonjol ialah desain filigri 

pada perhiasan tersebut. 

 

l) Claudia Nikita 27 tahun hairdresser. 

Hasil uji coba produk yang didapatkan dari Nikita yaitu, kesan pertama yang 

diperoleh yaitu unik, karena jarang melihat ada anting digabung dengan model 

earcuff, memberikan kesan modern dan filigrinya sangat bagus pada bagian 

kalungnya. Kurang menyukai penggunaan mutiara pada bunga, Nikita 

menyarankan untuk tidak memakai bagian mutiara pada bunganya, atau mungkin 

terdapat alternatif lain untuk menggantikannya. Harganya lebih bagus apabila 

dibawah Rp 2.000.000,00, yang paling menonjol ialah bagian bunga pada 

perhiasan. 
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2.1.2.2. Kesimpulan Uji Coba 

Kesimpulan dari hasil uji coba yang diperoleh ialah, untuk kelebihan yang didapat 

yaitu dari segi desain, bentuk, kualitas perhiasan sudah cukup memuaskan dan 

memenuhi kriteria yang ada, kesan dari bentuk dan desain yang didapatkan ialah 

elegan, cantik dan modern. Masuk pada tahap pengembangan bisa disimpulkan 

bahwa dalam proses pembentukan bagian-bagian kecil pada perhiasan perlu 

diperhatikan untuk ukuran dan ketebalannya supaya perhiasan tersebut kokoh dan 

tidak gampang patah. Untuk kekurangan yang dapat disimpulkan yaitu dalam 

pembentukan daun dan bunga perlu diperhatikan bagian ujungnya dan dibuat lebih 

melengkung supaya tidak terkesan kaku dan bisa lebih menyerupai bentuk asli 

bunga dan daunnya, kemudian juga perlu dipertahankan kenyamanan perhiasan saat 

dipakai, tidak ada bagian-bagian yang nanti akan melukai kulit atau membuat tidak 

nyaman. Kemudian juga harus mengganti bagian mutiara bunganya dengan 

membuat putik bunga yang terbuat dari perak.  

2.2. Pengembangan Perancangan 

Pengembangan perancangan ialah bagian penting dalam mengembangkan produk 

agar menjadi lebih disukai dan diterima oleh para konsumen. Dalam 

pengembangan perancangan bisa mencakup pengembangan secara kualitas, 

desain, fungsi secara estetik ataupun kegunaan, dan sebagainya. 

2.2.1. Pengembangan Perancangan 

Hasil dari uji coba produk perhiasan yang diperoleh akan diaplikasikan ke dalam 

proses pengembangan perancangan. Berikut ialah beberapa hal pengembangan 

yang akan diterapkan pada produk perhiasan : 
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a) Memperbaiki bagian ganggang kalung choker. 

                

                            (a)                                                                   (b) 

Gambar 2.5. Perbaikan Bentuk Ganggang Kalung; (a) Before; (b) After 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Proses perbaikan ini dilakukan agar kalung saat dikenakan lebih nyaman dan lebih 

indah saat dipakai, dari yang bentuk awalnya mendatar horizontal menjadi tegak 

mengikuti bentuk leher saat dipakai. Sebelum diperbaiki, bagian ganggang 

perhiasan saat dikenakan di leher menimbulkan ketidaknyamanan saat dipakai, 

dikarenakan bagian ganggangnya yang mendatar sehingga bagian ornamen daun 

terasa menancap di kulit leher sehingga tidak nyaman dan leluasa saat dipakai. 

Setelah membongkar dan mengubah arah bentuk ganggang, kalung sudah jauh lebih 

nyaman saat dipakai. 

b) Melakukan perbaikan di bagian bentuk daun solid silver. 
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                                      (a)                                                       (b) 

              

                                   (c)                                                     (d) 

 Gambar 2.6. Perbaikan Bentuk Daun; (a) & (c) Before; (b) & (d) After 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Proses perbaikan bagian daun terjadi kesalahan dalam proses produksi, dari yang 

bentuk solid silver menjadi daun dengan teknik filigree. Perhiasan sebelumnya 

dibongkar terlebih dahulu untuk melepaskan bagian daun solid silver kemudian 

diganti dengan daun yang sudah diperbaiki yang di buat dengan teknik filigree. 

 

c. Melakukan pengembangan bentuk dan memperbaiki bagian ujung kelopak 

bunga. 

                  

   (a)                (b) 

Gambar 2.7. Perbaikan Bentuk Kelopak Bunga; (a) Before; (b) After 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Melakukan pengembangan bentuk pada bagian ujung kelopak bunga supaya tidak 

menimbulkan kesan kaku. Pada desain set pertama sebelumnya mendapatkan 

berbagai masukkan dari pihak expert maupun extreme untuk membuat bagian ujung 
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kelopak bunga dan daun dibuat sedikit melengkung. Meskipun sebagian dari 

extreme dan expert juga ada yang tidak mempermasalahkan, maka untuk set 

perhiasan selanjutnya dibuat menyesuaikan dengan saran expert dan extreme. Pada 

foto (a) bagian kelopak bunga terlalu melingkar dan bulat sehingga dilakukan 

perbaikan ulang untuk membuatnya menjadi lebih runcing tetapi tetap diberi 

lengkungan sedikit. 

 

d. Melakukan perbaikan pada desain mengubah pengaplikasian mutiara 

menjadi perak berbentuk putik bunga. 

                

(a)                    (b) 

Gambar 2.8. Perbaikan Pengaplikasian Bagian Tengah Bunga;  

(a) Pengaplikasian Mutiara; (b) Pengaplikasian Putik   

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Melakukan perbaikan pada set perhiasan yang diaplikasikan pada bagian bunga. 

Mendapatkan saran dan masukkan dari para expert untuk menggunakan perak 

berbentuk putik bunga yang diletakkan di bagian tengah bunga. Perbaikan ini tidak 

mengurangi kesan elegan pada perhiasan. 
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2.2.2.  Final Design and Illustration 

 

Gambar 2.9. Final Moodboard 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Final design and illustration terdapat 3 koleksi yang masing-masing terdiri dari 

buah perhiasan dengan berbagai macam model. Kemudian terjadi beberapa 

perbaikan dari hasil desain sebelumnya. Bisa dilihat dari bagian bunga pada koleksi 

pertama untuk anting dan kalungnya, bagian tengah yang sebelumnya memakai 

mutiara diubah menjadi bentuk putik bunga. Sehingga perhiasan ini berfokus hanya 

menggunakan perak saja. Lalu ada pembenahan di bagian kalung pada koleksi 

pertama untuk mengubah arah ganggang kalung yang dari mendatar menjadi 

vertikal, dan arah ujung bunga dan daun bagian kanan pada koleksi pertama juga 

dilakukan pembenahan dari yanng sebelumnya arahnya mendatar, kemudian bagian 

bunga menghadap ke depan, perbaikan-perbaikan ini dilakukan supaya bisa lebih 

nyaman saat dikenakan. Kemudian juga mendapatkan masukkan dan saran dari para 

extreme dan expert untuk lebih memikirkan bagian ujung daun dan kelopak bunga, 
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supaya dalam finishing bentuk bunga dan daun dapat terlihat lebih luwes dan 

terkesan lebih natural. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.10. Final Design Illustration 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

Gambar 2.11. Hasil Jadi Koleksi Pertama 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.12. Hasil Jadi Koleksi Kedua 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

2.2.3.  Specification and Costing Sheet 

2.2.3.1 Specification 

ARTIKEL LEMBAR TEKNIK 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry 

Putra 

Produk: Collection 1 (Necklace) 

Waktu: 6 Januari 2021 Technical Drawi ng Necklace 

 

 

 

Gaya No: TJ001 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Kalung silver menggunakan 

ornamen silver menyerupai bunga lotus. 

Deskripsi Material 

Deskripsi Ukuran Jumlah 

Sterling 

Silver 

W: 32,5 cm ,Tebal: 

0,3cm 

1 
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Sterling 

Silver Bunga 

W: 1,5 cm 1 

 

 

 

 

W:1,3 cm 2 

Solid Silver, 

Sterling 

Silver 

 

W: 1,5 cm , L: 3 cm 1 

W: 3,2 cm , L: 1,8 

cm 

1 

W: 1,6 cm , L: 3,3 

cm 

1 

W: 1,2 cm , L: 2,2 

cm 

1 

Silver 

Filigree, 

Sterling 

Silver 

 

W: 1,2 cm , L: 2,2 

cm 

2 

W: 1 cm , L: 2 cm 2 

W: 1 cm , L: 2,4 cm 2 

Catatan untuk Pengrajin 

Pengrajin silver : 

• Penempatan ornamen bunga 

menggunakan teknik tempel yang 

ditempel pada wadah mangkuk khusus 

untuk pemasangan. 

• Pembuatan bunga menggunakan teknik 

solid silver. 

• Pembuatan daun menggunakan 

kombinasi teknik antara solid silver 

dan silver filigree. 

• Silver 925 

 

Finishing Catatan Gambar Teknik 

• Finishing silver bagian daun dan 

ganggang kalung menggunakan gold 

plated 

• Bagian tengah bunga diberi putik bunga 

dari bahan perak. 
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• Finishing silver bagian bunga tetap 

menggunakan perak. 

Material 

 

Silver 925 

Tabel 2.2. Specification Sheet Kalung Koleksi 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

ARTIKEL LEMBAR TEKNIK 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry 

Putra 

Produk: Collection 1 (Earring) 

Waktu: 17 Febuari 2021 Technical Drawing Earring 

 

 

Gaya No: TJ002 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Anting silver menggunakan ornamen 

silver menyerupai bunga lotus. 

Deskripsi Material 

Deskripsi Ukuran Jumlah 

Sterling Silver W: 6,8 cm , 

Tebal: 0,3 cm 

1 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 1  cm  1 

W: 1,5  cm  1 

Silver 

Filigree, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 1  cm  1 

W:  1 cm  1 
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Tindik Bunga 

Sambungan 

Rantai 

W: 0,6 1 

 

 

 

 

 

Catatan untuk Pengrajin 

Pengrajin silver : 

• Penempatan ornamen bunga menggunakan 

teknik tempel yang ditempel pada wadah 

mangkuk khusus untuk pemasangan. 

• Pembuatan bunga menggunakan teknik 

solid silver. 

• Pembuatan daun menggunakan kombinasi 

teknik antara solid silver dan silver 

filigree. 

• Silver 925 

 

Finishing Catatan Gambar Teknik 

• Finishing silver bagian daun dan ganggang 

kalung menggunakan gold plated 

• Finishing silver bagian bunga tetap 

menggunakan perak. 

• Bagian tengah bunga diberi putik 

bunga dari bahan perak. 

Material 

 

Silver 925 

Tabel 2.3. Specification Sheet Anting Koleksi 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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ARTIKEL LEMBAR TEKNIK 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry 

Putra 

• Produk: Collection 2 (Earcuff) 

Waktu: 16 Maret 2021 Technical Drawing Earcuff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya No: TJ003 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Anting silver menggunakan ornamen 

silver menyerupai bunga lotus. 

Deskripsi Material 

Deskripsi Ukuran Jumlah 

Sterling Silver W: 5 cm ,Tebal: 0,3 cm 1 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 1  cm  1 

W: 0,5 cm  1 

Silver 

Filigree, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 0,5 cm  1 

W:  1 cm  1 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Daun 

W: 0,6 cm , L: 1,2  cm 6 

Catatan untuk Pengrajin 

Pengrajin silver : 

• Penempatan ornamen bunga menggunakan 

teknik tempel yang ditempel pada wadah 

mangkuk khusus untuk pemasangan. 

• Pembuatan bunga menggunakan teknik 

solid silver. 

• Pembuatan daun menggunakan kombinasi 

teknik antara solid silver dan silver 

filigree. 
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• Silver 925 

 

Finishing Catatan Gambar Teknik 

• Finishing silver bagian daun dan ganggang 

kalung menggunakan gold plated 

• Finishing silver bagian bunga tetap 

menggunakan perak. 

• Bagian tengah bunga diberi putik 

bunga dari bahan perak(4). 

Material 

 

Silver 925 

Tabel 2.4. Specification Sheet Anting Koleksi 2 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

ARTIKEL LEMBAR TEKNIK 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra • Produk: Collection 2 

(Ring) 

Waktu: 24 Maret 2021 Technical Drawing Ring 

 

 

 

Gaya No: TJ004 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Cincin silver menggunakan ornamen silver 

menyerupai bunga lotus. 

Deskripsi Material 

Deskripsi Ukuran Jumlah 

Sterling Silver Tebal: 0,4 cm 1 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Daun 

W: 0,6 cm , L: 1,2  cm 8 
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Solid Silver, 

Sterling Silver 

Bunga 

W:  2 cm  1 

 

 

 

  

 

Silver Filigree, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 1  cm  1 

W: 0,5 cm  1 

Catatan untuk Pengrajin 

Pengrajin silver : 

• Penempatan ornamen bunga menggunakan teknik tempel 

yang ditempel pada wadah mangkuk khusus untuk 

pemasangan. 

• Pembuatan bunga menggunakan teknik solid silver. 

• Pembuatan daun menggunakan kombinasi teknik antara 

solid silver dan silver filigree. 

• Silver 925 

Finishing Catatan Gambar Teknik 

• Finishing silver bagian daun dan ganggang kalung 

menggunakan gold plated 

• Finishing silver bagian bunga tetap menggunakan perak. 

• Bagian tengah bunga 

diberi putik bunga dari 

bahan perak(3). 

Material 

 

Silver 925 

Tabel 2.5. Specification Sheet Cincin Koleksi 2 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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ARTIKEL LEMBAR TEKNIK 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra • Produk: Collection 3 (Earclimber) 

Waktu: 16 Maret 2021 Technical Drawing Earclimber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya No: TJ005 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Anting silver menggunakan ornamen silver 

menyerupai bunga lotus. 

Deskripsi Material 

Deskripsi Ukuran Jumlah 

Sterling Silver L: 9 cm ,Tebal: 0,3cm 1 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Daun 

W: 0,7  cm , L: 1,2 cm 3 

W: 0,5  cm , L: 1 cm 7 

W: 0,5  cm , L: 0,8 cm 2 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 1,5 cm 1 

W: 1 cm  1 

Silver Filigree, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 1,5  cm  1 

W: 1 cm  1 

Catatan untuk Pengrajin 

Pengrajin silver : 

• Penempatan ornamen bunga menggunakan 

teknik tempel yang ditempel pada wadah 

mangkuk khusus untuk pemasangan. 

• Pembuatan bunga menggunakan teknik solid 

silver. 

• Pembuatan daun menggunakan kombinasi 

teknik antara solid silver dan silver filigree. 

• Silver 925 
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Finishing Catatan Gambar Teknik 

• Finishing silver bagian daun dan ganggang 

kalung menggunakan rose gold plated 

• Finishing silver bagian bunga tetap 

menggunakan perak. 

• Bagian tengah bunga diberi putik 

bunga dari bahan perak(3). 

Material 

 

Silver 925 

Tabel 2.6. Specification Sheet Anting Koleksi 3 

Sumber: Dokumentasi Pribadi  
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ARTIKEL LEMBAR TEKNIK 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra • Produk: Collection 3 (Bracelet) 

Waktu: 30 Maret 2021 Technical Drawing Bracelet 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya No: TJ006 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Gelang silver menggunakan ornamen silver 

menyerupai bunga lotus. 

Deskripsi Material 

Deskripsi Ukuran Jumlah 

Sterling Silver Tebal: 0,4 cm 1 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Daun 

W: 0,7 cm , L: 1,5 cm 8 

Solid Silver, 

Sterling Silver 

Bunga 

W: 1 cm  2 

Silver Filigree, 

Sterling Silver 

Bunga 

W:  1,5 cm 2 

Catatan untuk Pengrajin 

Pengrajin silver : 

• Penempatan ornamen bunga menggunakan 

teknik tempel yang ditempel pada wadah 

mangkuk khusus untuk pemasangan. 

• Pembuatan bunga menggunakan teknik solid 

silver. 

• Pembuatan daun menggunakan kombinasi 

teknik antara solid silver dan silver filigree. 

• Silver 925 

Finishing Catatan Gambar Teknik 
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• Finishing silver bagian daun dan ganggang 

kalung menggunakan rose gold plated 

• Finishing silver bagian bunga tetap 

menggunakan perak. 

• Bagian tengah bunga diberi putik 

bunga dari bahan perak(4). 

Material 

 

Silver 925 

Tabel 2.7. Specification Sheet Gelang Koleksi 3 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

2.2.3.2 Costing Sheet 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra Waktu revisi: 1 minggu 

Waktu: 6 Januari 2021 Season: S/S 2021 

Gaya No: TJ001 Nama Perusahaan: Borobudur Silver 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Kalung silver menggunakan ornamen silver menyerupai bunga lotus. 

Harga 

Komponen 

Jumlah Harga 

Satuan 

Total  

 

 

 

Harga Pengrajin: 

Produksi Silver 1 Rp 1.350.000 Rp 1.350.000 

TOTAL   Rp 1.350.000 

Packaging 

Paper Bag 1 Rp 8000 Rp 8000 

Box 1 Rp 10.000 Rp 10.000 

Pouch 1 Rp 2000 Rp 2000 

Thankyou Card 1 Rp 500 Rp 500 
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TOTAL   Rp 20.500 

 

TOTAL 

HARGA 

 Harga awal Rp 1.370.500 

Retail Mark-up 100% Harga akhir Rp 2.741.000 

Tabel 2.8. Costing Sheet Kalung Koleksi 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra Waktu revisi: 1 minggu 

Waktu: 17 Febuari 2021 Season: S/S 2021 

Gaya No: TJ002 Nama Perusahaan: Borobudur Silver 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Anting silver menggunakan ornamen silver menyerupai bunga lotus. 

Harga 

Komponen 

Jumlah Harga 

Satuan 

Total  

 

 

 

 

Harga Pengrajin: 

Produksi Silver 1 Rp 715.000 Rp 715.000 

TOTAL   Rp 715.000 

Packaging 

Paper Bag 1 Rp 8000 Rp 8000 

Box 1 Rp 10.000 Rp 10.000 

Pouch 1 Rp 2000 Rp 2000 

Thankyou Card 1 Rp 500 Rp 500 

TOTAL   Rp 20.500 

TOTAL 

HARGA 

 Harga awal Rp 735.500 

Retail Mark-up 100% Harga akhir Rp 1.471.000 

Tabel 2.9. Costing Sheet Anting Koleksi 1 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra Waktu revisi: - 

Waktu: 24 Maret 2021 Season: S/S 2021 

Gaya No: TJ003 Nama Perusahaan: Borobudur 

Silver Label: Tjoanna 

Deskripsi: Anting silver menggunakan ornamen silver menyerupai bunga lotus. 

Harga 

Komponen 

Jumlah Harga 

Satuan 

Total 

 

 

 

 

Harga Pengrajin: 

Produksi Silver 1 Rp 550.000 Rp 550.000 

TOTAL   Rp 550.000 

Packaging 

Paper Bag 1 Rp 8000 Rp 8000 

Box 1 Rp 10.000 Rp 10.000 

Pouch 1 Rp 2000 Rp 2000 

Thankyou Card 1 Rp 500 Rp 500 

TOTAL   Rp 20.500 

TOTAL HARGA  Harga Awal Rp 570.500 

Retail Mark-up 100% Harga akhir Rp 1,141,000 

Tabel 2.10. Costing Sheet Anting Koleksi 2 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra Waktu revisi: - 

Waktu: 30 Maret 2021 Season: S/S 2021 

Gaya No: TJ004 Nama Perusahaan: Borobudur 

Silver Label: Tjoanna 

Deskripsi: Cincin silver menggunakan ornamen silver menyerupai bunga lotus. 

Harga 

Komponen 

Jumlah Harga Satuan Total 

Harga Pengrajin: 
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Produksi Silver 1 Rp 350.000 Rp 350.000 

 

 

 

TOTAL   Rp 350.000 

Packaging 

Paper Bag 1 Rp 8000 Rp 8000 

Box 1 Rp 10.000 Rp 10.000 

Pouch 1 Rp 2000 Rp 2000 

Thankyou Card 1 Rp 500 Rp 500 

TOTAL   Rp 20.500 

TOTAL HARGA  Harga awal Rp 370.500 

Retail Mark-up 100% Harga akhir Rp 741.000 

Tabel 2.11. Costing Sheet Cincin Koleksi 2 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra Waktu revisi: - 

Waktu: 30 Maret 2021 Season: S/S 2021 

Gaya No: TJ005 Nama Perusahaan: Borobudur Silver 

Label: Tjoanna 

Deskripsi: Anting silver menggunakan ornamen silver menyerupai bunga lotus. 

Harga 

Komponen 

Jumlah Harga 

Satuan 

Total 

Harga Pengrajin: 

Produksi Silver 1 Rp 

800.000 

Rp 800.000 

TOTAL   Rp 800.000 

Packaging 
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Paper Bag 1 Rp 8000 Rp 8000 

 

 

 

Box 1 Rp 

10.000 

Rp 10.000 

Pouch 1 Rp 2000 Rp 2000 

Thankyou Card 1 Rp 500 Rp 500 

TOTAL   Rp 20.500 

TOTAL 

HARGA 

 Harga 

awal 

Rp 820.500 

Retail Mark-up 100% Harga 

akhir 

Rp 

1.641.000 

Tabel 2.12. Costing Sheet Anting Koleksi 3 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Desainer: Tandean Johanna Ayu Lestari Harry Putra Waktu revisi: - 

Waktu: 30 Maret 2021 Season: S/S 2021 

Gaya No: TJ006 Nama Perusahaan: Borobudur 

Silver Label: Tjoanna 

Deskripsi: Gelang silver menggunakan ornamen silver menyerupai bunga lotus. 

Harga Komponen Jumlah Harga 

Satuan 

Total  

 

Harga Pengrajin: 

Produksi Silver 1 Rp 1.260.000 Rp 1.260.000 
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TOTAL   Rp 1.260.000 

 

 

 

 

Packaging 

Paper Bag 1 Rp 8000 Rp 8000 

Box 1 Rp 10.000 Rp 10.000 

Pouch 1 Rp 2000 Rp 2000 

Thankyou Card 1 Rp 500 Rp 500 

TOTAL   Rp 20.500 

TOTAL HARGA  Harga awal Rp 1.280.500 

Retail Mark-up 100% Harga akhir Rp 2.561.000 

Tabel 2.13. Costing Sheet Gelang Koleksi 3 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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2.3. Branding 

2.3.1. Brand dan Logo 

 

Gambar 2.13. Logo Brand 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Tjoanna merupakan nama brand yang akan digunakan dalam tugas akhir. Diangkat 

dari nama pribadi yaitu “Tandean Johanna” yang kemudian dipersingkat menjadi 

“Tjoanna”, dalam bahasa Yunani “Joanna” merupakan nama yang mewakili sifat 

feminim, sedangkan “Hana” dalam bahasa Jepang mempunya arti “flower”, dalam 

bahasa Hawai diartikan sebagai “craft” atau “work”, sedangkan dalam bahasa 

Maori berartikan “shine”, “glow”, “give out love or radiance. Elegant, feminine, 

sophisticated dan charming merupakan brand personality dari brand Tjoanna. 

Berdasarkan dari arti nama dan brand personality yang telah ditentukan ini telah 

berperan besar dalam pembuatan logo Tjoanna yang berkonsep modern dan elegan, 

gambar bunga dengan detail pola filigree di bagian luar bunga yang melambangkan 

bahwa bunga dan filigree akan menjadi ciri khas dari brand Tjoanna yang akan 

membawakan bunga-bunga yang ada di Indonesia untuk dijadikan inspirasi utama 

yang akan dipadukan dengan teknik  filigree, yang dalam setiap pembuatan 

perhiasan akan membawa arti dan nilai filosofi di setiap pembuatan koleksinya 

yang diterapkan di setiap detail halus pada perhiasan yang dibuat oleh para 

pengrajin kota Yogyakarta menggunakan perpaduan teknik solid silver & silver 

filigree.  
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Warna yang digunakan pada logo dan tagline adalah emas. Font yang digunakan 

pada tagline yaitu Italiana Reguler. Lifting Your Personality memiliki arti 

meningkatkan dan menunjang penampilan para wanita yang ada di Indonesia 

dengan menggunakan perhiasan brand Tjoanna yang tentunya meningkatkan 

tingkat kepercayaan diri dan kesan elegan, feminin yang ada pada diri setiap wanita, 

dan tidak lupa juga kebanggaannya dalam menikmati kecantikan hasil karya 

pengrajin lokal di Indonesia yang dikerjakan dengan ketrampilan dan kesabaran 

yang tinggi dengan menggunakan bahan berkualitas sehingga dapat menghasilkan 

perhiasan yang berkualitas, awet dan nyaman dipakai untuk jangka panjang. Selain 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan estetik dan menunjang penampilan para  

wanita Indonesia, hadirnya brand Tjoanna juga merupakan bentuk apresiasi untuk 

para pengrajin lokal yang ada di Indonesia. 

 

Gambar 2.14. Logo Brand Black and White Versi 1 & 2 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar 2.15. Logo Brand Coloured Versi 1 & 2 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan variasi warna dan tagline dari logo Tjoanna, namun logo 

yang akan paling sering digunakan adalah logo versi berwarna nomor 1 pada 

Gambar 2.14. 
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Gambar 2.16. Font Italiana 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan studi font Italiana yang digunakan pada logo Tjoanna. 

 

 

Gambar 2.17. Warna logo 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan warna yang digunakan pada logo Tjoanna. Warna 

kuning mustard keemasan ini memberikan kesan elegan dan mewah. 
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2.3.2. Brand Collaterals 

2.3.2.1 Stationary 

 

Gambar 2.18. Business Card 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan kartu bisnis brand Tjoanna. Kartu bisnis memakai kertas 

jenis BC Thick dengan ukuran panjang 5,5 cm dan lebar 9 cm. Warna kertas yang 

digunakan pada tampilan depan ialah Pantone 447C (Salamander), sedangkan 

tampilan belakang berwarna putih polos. Tampilan depan menggunakan logo 

disertai dengan nama brand dan tagline dengan warna kuning keemasan. 

Sedangkan tampilan belakang berisikan nomor telepon, email, website dan nama 

brand dengan warna kuning keemasan. 

 

Gambar 2.19. Envelope 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan amplop brand Tjoanna. Amplop ini memakai kertas 

jenis Ivory 210gr dengan ukuran panjang 16,3 cm dan lebar 23 cm. Warna kertas 
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yang digunakan ialah Pantone 447C (Salamander) dan warna tulisannya berupa 

kuning keemasan. Tampilan depan terdapat informasi mengenai brand Tjoanna 

yang terdiri dari email, media sosial instagram, nomor telepon dan alamat kantor. 

Tampilan belakang terdapat website dan logo dengan nama brand dan tagline. 

 

 

Gambar 2.20. Letter Head 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan kop surat untuk brand Tjoanna. Jenis kertas yang 

dipakai adalah HVS 80gr dengan ukuran A4, jenis tulisan yang dipakai di dalam 

kop surat ada dua jenis yaitu Italiana dan Caudex. Pada tampilan depan terdiri dari 

logo, nama brand, tagline, alamat kantor, nomor telepon dan website. 

 

 

Gambar 2.21. Care Card 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar di atas merupakan kartu petunjuk penyimpanan untuk perhiasan pada 

brand Tjoanna. Font tulisan yang digunakan ialah Caudex jenis bold, reguler dan 

italic. Jenis kertas yang digunakan ialah linen dengan ukuran panjang 9 cm dan 

lebar 7 cm. 

 

 

Gambar 2.22. Thankyou Card 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan kartu ucapan terima kasih pada brand Tjoanna. Jenis 

kertas yang dipakai ialah linen dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 9 cm. 

Tampilan depan berisikan ucapan terima kasih karena sudah berbelanja, media 

sosial instagram, website, dan logo dengan nama brand dan tagline, warna yang 

digunakan ialan kuning keemasan. Tampilan belakang merupakan space untuk 

menulis ucapan secara manual. 

 

 

Gambar 2.23. Invoice 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar di atas merupakan kertas faktur pembelian dan jenis kertas yang digunakan 

ialah HVS 100gr dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 21 cm. Faktur pembelian 

berisikan nama dan detail kontak pembeli, nama dan detail kontak penjual, tanggal 

pengiriman invoice, deskripsi produk, harga produk per unit, jumlah total yang 

dibebankan, metode pembayaran serta alternatifnya. Faktur pembelian ini sangat 

penting untuk menjadi bukti secara fisik untuk kedua belah pihak. 

 

 

Gambar 2.24. Hangtag 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan hangtag yang akan digunakan untuk menjadi penanda 

perhiasan pada brand Tjoanna. Jenis kertas yang digunakan ialah linen dengan 

ukuran panjang 8,80 cm dan lebar 1,5 cm. Tampilan depan berisikan logo dan nama 

brand dengan warna kuning keemasan. 

 

2.3.2.2 Packaging 

 

 

Gambar 2.25. Paper Bag 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar di atas merupakan paper bag brand Tjoanna, terdapat 2 jenis ukuran pada 

paper bag yaitu 19,5 cm x 24,5 cm x 9,7 cm dan 15,5 cm x 14 cm x 7 cm. Jenis 

kertas yang digunakan ialah art paper 210 gsm. 

 

 

Gambar 2.26. Box 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan packaging untuk box perhiasan, terdapat 3 ukuran yaitu 

besar, sedang dan kecil, ukuran tersebut menyesuaikan dengan ukuran perhiasan 

yang dibeli oleh konsumen. Box yang digunakan adalah jenis hard box yang 

dilapisi dengan linen 210 gsm. Box besar direkomendasikan untuk perhiasan seperti 

kalung choker, ukurannya yaitu 15,5 cm x 15,5 cm x 7,5 cm, sedangkan ukuran 

sedang 10,5 cm x 10,5 cm x 5,5 cm untuk perhiasan seperti anting-anting berukuran 

sedang dan gelang, lalu ukuran kecil sebesar 8 cm x 8,5 cm x 5 cm untuk perhiasan 

seperti anting-anting kecil dan cincin. 
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Gambar 2.27. Pouch  

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan pouch perhiasan brand Tjoanna, jenis kain yang dipakai 

adalah kain satin berwarna putih tulang, sedangkan jenis tali yang digunakan ialah 

tali kur polyester dengan ketebalan 0,5 mm. Terdapat 2 jenis ukuran pouch yaitu 17 

cm x 10,5 cm dan 10,5 cm x 10 cm. 

 

2.3.2.3 Marketing Tools 

 

Gambar 2.28. Instagram  

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan instagram brand Tjoanna beserta dengan feeds-nya. 
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Gambar 2.29. Website  

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan desain website untuk brand Tjoanna. 
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2.3.3. Lookbook 
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Gambar 2.30. Lookbook 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar di atas merupakan koleksi/set hasil fotografi dari brand Tjoanna. Ukuran 

lookbook yang digunakan yaitu 27,94 cm x 21,59 cm (11 inch x 8.5 inch). 

Photoshoot dilakukan dengan konsep yang clean dan background berwarna polos 

supaya bisa membuat kesan elegan pada model dan perhiasan brand Tjoanna. 

 

 


