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BAB 3.  
PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Untuk merancang  komik dan media promosi dari komik “Me and My 

Zodiac” agar dapat diterima oleh calon konsumen, maka diperlukan suatu strategi 

komunikasi visual yang menarik dan efektif agar dapat meraih hati calon 

konsumen untuk menumbuhkan minat mereka dalam membeli produk. Untuk 

menjawab rumusan masalah dari produk “Me and My Zodiac” berdasarkan hasil 

kesimpulan data yang diperoleh dari bab 2, “Me and My Zodiac” akan 

menggunakan gaya desain Jepang yaitu chibi. Chibi dipilih karena sesuai dengan 

selera target market. Kemudian agar karakter dapat terhubung dengan si pembaca 

maka karakter dibuat mirip yaitu memiliki sifat serta kebiasaan dan nasib yang 

sama dengan si pembaca pada umumnya.  

Sedangkan untuk marketing strategy , “Me and My Zodiac” akan 

mengikuti event comicfest. Event Comicfest sendiri adalah sebuah festival komik 

yang menitikberatkan pada karya komikus lokal sehingga merupakan tempat yang 

sesuai untuk memperkenalkan komik lokal yang masih baru dan belum diketahui 

masyarakat. Pengunjungnya sendiri didominasi oleh para penggemar komik dan 

budaya pop, penggemar cosplay dan cosplayer. Hal ini dilakukan untuk 

menumbuhkan awareness calon konsumen terhadap produk “Me and My Zodiac”, 

didukung dengan desain stand dan merchandise yang menarik, serta adanya book 

trailer, yang pastinya dilengkapi dengan promosi melalui media sosial ( FB, 

Instagram, Line ), poster, majalah, dan perlengkapan stand dalam event lainnya ( 

banner, booth, brosur ). 

 Fokus penempatan/penyampaian media promosi dari “Me and My 

Zodiac” sendiri dilakukan berdasarkan hasil riset dari pola perilaku calon 

konsumen dengan dibantu oleh saran dari extreme dan expert user, yaitu 

diperoleh data bahwa dizaman yang serba canggih ini, media online merupakan 

media yang paling memiliki dampak besar di masyarakat yang senang menggali 

informasi melalui media sosial. Sedangkan media offline merupakan media 

tambahan yang akan berguna pada saat membuka booth di suatu event. Dengan 

pemilihan media dan penyampaian media promosi yang benar dapat meraih hati 
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para target market dalam menerima produk yang ditawarkan oleh “Me and My 

Zodiac” 

 

3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

 

 Karena “Me and My Zodiac” adalah komik atau cerita bergambar, maka 

desain yang digunakan adalah ilustratif. 

 Komik “Me and My Zodiac” sendiri dipengaruhi oleh beberapa macam 

gaya gambar, namun gaya gambar yang paling dominan adalah gaya komik 

Jepang yang biasa disebut manga. Gaya manga sendiri dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis menurut postur tubuh, yaitu AB ( Adult Body ), chibi ( Child Body 

) dan SD ( Super Deformed ). Komik “Me and My Zodiac” sendiri lebih banyak 

menganut gaya super deformed 

 

Gambar 3.1 Anatomi SD 

Layout yang digunakan untuk komik “Me and My Zodiac” bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan cerita, hal ini agar pembaca tidak merasa bosan pada saat menikmati 

komik tersebut. Selain itu, dengan adanya keberagaman pada layout komik, tidak 

akan menimbulkan kesan monoton. 
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Gambar 3.2. Full Page Panel 

 

Full page panel, panel ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan antara 

satu chapter ke chapter lainnya untuk menandakan dimulainya chapter yang baru.  

 

Gambar 3.3. Normal Panel 

 

Normal panel, panel ini yang akan sering digunakan oleh Me and My Zodiac, 

karena Me and My Zodiac sendiri merupakan komik komedi, jadi panel yang 

digunakan tidak terlalu rumit dan simple agar pembaca lebih santai dan dapat 

menikmati komik ringan ini. 
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Gambar 3.4. Layout 4-koma 

4- koma panel, panel ini berisikan gambar – gambar yang tidak terlalu detail dan 

dibuat lebih lucu. Panel ini untuk menceritakan kejadian lucu yang dialami oleh 

sebuah karakter pada cerita yang pendek. 

3.1.2. Konsep Tipografi 

  

a. Tipografi Judul 

Untuk penulisan judul dan keterangan – keterangan yang ada di dalam komik 

digunakan jenis typeface Acme Regular. Typeface ini dipilih karena memiliki 

tingkat keterbacaan yang tinggi, dan sangat cocok untuk digunakan pada kalimat 

– kalimat yang cukup panjang. 

 

ABCDEFGHIJKLM 

NOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklm 
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Nopqrstuvwxyz 

1234567890 

b. Tipografi Isi Komik 

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, jenis tipografi 

yang dipilih untuk isi buku “Me and My Zodiac” adalah jenis huruf dekoratif tipe 

komik yaitu Animeace. Typeface ini dipilih karena memiliki kesan santai dan tidak 

serius. Mudah dibaca dan tidak ada perbedaan antara lowercase dan uppercase 

nya. Typeface ini sangat cocok untuk digunakan pada komik komedi yang ringan 

dan menghibur. 

 

ABCDEFGHIJKLM 

Nopqrstuvwxyz 

Abcdefghijklm 

Nopqrstuvwxyz 

1234567890 

  

 

c. Tipografi efek komik 

Untuk efek – efek suara pada komik digunakan jenis huruf dekoratif yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tipe suara. Typeface yang digunakan untuk efek – efek 

seperti ini adalah Badaboom dengan stroke yang tebal dan miring ke kanan 
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sangat cocok untuk menggambarkan efek – efek suara keras seperti teriakan 

atau ledakan. 

Abcdefghijklm 

Nopqrstuvwxyz 

Abcdefghijklm 

nopqrstuvwxyz 

1234567890 

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna 

  

 Untuk pemilihan warna yang digunakan, karena komik ini merupakan 

jenis komik komedi atau hiburan, maka kebanyakan menggunakan warna – warna 

cerah, warna – warna tumbuhan seperti hijau dan kuning, warna – warna hangat 

seperti oranye dan merah yang merupakan simbol semangat, riang, marah dan 

warna -  warna dingin untuk menimbulkan kesan sejuk, nyaman, kelembutan. 

 

 

   

 

Gambar 3.5. Pallete Warna 
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3.2. Pemilihan Media 

 

Poster 

Fungsi dari poster ini adalah untuk membangun awareness dari masyarakat 

mengenai adanya komik “Me and My Zodiac.” Poster ini berperan penting untuk 

menyampaikan pesan bahwa komik “Me and My Zodiac” ini adalah komik yang 

bercerita mengenai ke-12 zodiak yang ada. Nantinya poster ini akan diletakkan di 

toko buku, hal ini agar membuat para audiens merasa penasaran juga dapat 

mengetahui tentang adanya buku komik ini di toko buku tersebut sehingga mereka 

dapat mengeceknya dan apabila merasa tertarik juga dapat membelinya.  

Menurut Ryan Gondokusumo (2012), pendiri dari Sribulancer, kriteria dari poster 

yang baik yaitu: menarik perhatian, “Keep it simple, Sweety”, menggunakan 

typeface yang sesuai, Visual Hierarchy yang sesuai, warna yang sesuai dengan 

tema, desain atau layout yang seimbang dan unik. 

Karena komik “Me and My Zodiac” adalah komik komedi, maka poster yang 

ditampilkan memiliki kesan ceria dan menghibur, dengan ekspresi – ekspresi 

konyol dari para karakternya. 

 

 

POP ( Point of Purchase ) 

POP atau titik pembelian adalah salah satu media promosi dengan menampilkan 

produk di tempat strategis di sebuah toko atau tempat dengan tujuan untuk 

menarik konsumen. POP ini juga berfungsi untuk membangun awareness, proses 

evalution serta proses purchase. Karena target market dari “Me and My Zodiac” 

adalah para penggemar komik maka POP ini diletakan di booth yaitu pada Event 

Comicfes. Event Comicfest dipilih karena event ini merupakan tempat para 

penggemar komik dan cosplay berkumpul. POP ini memiliki fungsi untuk menarik 

perhatian para audiens serta meningkatkan purchase komik “Me and My Zodiac” 
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Book Trailer 

Book trailer ini berupa video singkat yang bertujuan untuk menarik perhatian dan 

meningkatkan awareness masyarakat mengenai kemunculan komik baru yaitu 

“Me and My Zodiac”. Book trailer ini berfungsi untuk membangun awareness para 

audiens. Book Trailer ini akan berisikan cuplikan – cuplikan dari isi komik agar para 

audiens yang menontonnya merasa penasaran dengan komik ini sehingga tertarik 

untuk membelinya. Book Trailer ini nantinya akan diputar di media sosial yaitu 

facebook dan juga pada saat “Me and My Zodiac” mengikuti event. 

Merchandise 

Merupakan media yang digunakan untuk menarik calon konsumen dengan desain 

yang menarik, selain itu juga sebagai media give away maupun menambah 

pemasukan “Me and My Zodiac” lewat merchandise yang terjual. Merchandise ini 

berfungsi sebagai aftersales bagi para audiens. Merchandise yang akan 

digunakan adalah gantungan kunci dengan 12 macam desain zodiak sebagai 

aksesoris yang dapat digantungkan di barang – barang milik pribadi agar si 

pembeli dapat showoff tentang zodiaknya. Pada desain gantungan kunci ini akan 

ada kata kunci utama yang mendiskripsikan sifat utama dari suatu zodiak. 

Kemudian juga ada t-shirt yang dibuat kedalam versi laki – laki dan perempuan 

sehingga untuk para pembeli laki – laki maupun perempuan akan terlihat berbeda. 

T-shirt ini juga dapat digunakan untuk couple t-shirt. Selain itu juga ada kalender 

dimana di tiap bulannya akan ada  zodiak yang sedang ulang tahun dan dibuat 

ilustrasinya. 

 

Facebook 

Merupakan media yang digunakan untuk update informasi penting dari “Me and 

My Zodiac” dan pemberitahuan promo lainnya. Facebook ini berperan penting 

dalam menyampaikan value proposition kepada audiens. Facebook dipilih karena 

sampai saat ini Facebook masih merupakan media sosial yang populer dan 

digemari oleh para remaja yang juga merupakan target market saya. Informasi – 

informasi yang akan disampaikan melalui facebook meliputi informasi mengenai 

event yang diikuti oleh “Me and My Zodiac”, lomba – lomba yang diadakan “Me 

and My Zodiac” serta promo – promo menarik dari “Me and My Zodiac”. Hal ini 

agar para audiens selalu dapat mengupdate info terbaru dari “Me and My Zodiac” 
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Instagram 

Merupakan media yang digunakan untuk wadah komik gratis yang diupload “Me 

and My Zodiac” dan dapat diakses oleh semua orang secara free. Instagram ini 

selain untuk membangun awareness, juga agar para audiens dapat mengevaluasi 

value proposition yang ditawarkan Me and My Zodiac. Disini para audiens sambil 

menunggu terbitnya komik versi cetak “Me and My Zodiac” juga dapat menikmati 

komik online ini. Mereka juga dapat mengupload fanart dari “Me and My Zodiac” 

sehingga dapat membuat orang lain lebih mengenal komik ini. Selain itu hal ini 

juga dapat menarik perhatian dari masyarakat yang bukan merupakan target 

market utama dari “Me and My Zodiac” yang meskipun tidak membeli komik versi 

cetaknya, mereka juga dapat meramaikan dan memberitahukan komik ini kepada 

orang – orang lainnya. 

 

3.2.1. Media Timeline  

 

Target Market dari “Me and My Zodiac” adalah para konsumen zaman sekarang 

yang merupakan remaja yang tidak dapat terlepas dari media sosial. Mereka biasa 

mengakses media sosial tersebut dengan menggunakan smartphone dan laptop. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Milward Brown pada responden dari 16 hingga 

44 tahun awal tahun 2014 menunjukkan bahwa pada umumnya pengguna gadget 

rata – rata menghabiskan waktu 6 jam 50 menit dalam sehari untuk berinteraksi 

dengan perangkat tersebut. Bahkan waktu penggunaan gadget tadi, waktu 

sebelum tidur juga termasuk didalamnya. Menurut survei lain dari tim medis dari 

yayasan kesehatan BMJ Open asal Norwegia, ada lebih dari 44 persen pengguna 

ponsel tidur di dekat ponsel mereka.Studi terbaru mereka yang dilakukan pada 

9.846 remaja berusia 16-19 tahun selama dua tahun terakhir ini juga menghasilkan 

data bahwa rata-rata remaja menggunakan minimal dua jenis gadget satu jam 

sebelum mereka tidur. Oleh sebab itu, media promosi paling utama dari “Me and 

My Zodiac” adalah menggunakan media sosial karena melalui media sosial, 

produk serta informasi yang akan diberikan oleh “Me and My Zodiac” akan lebih 

mudah menjangkau ke para target market tersebut. 

 Selain itu, media booth yang diletakkan di tempat keramaian seperti event 

atau pameran yang berada di mall, tempat para remaja menghabiskan waktu pada 
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saat hari libur maupun akhir pekan tentu dapat mnjadi titik temu antara konsumen 

dan media promosi untuk produk yang efektif. 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel 
Phases 

1 Poster Januari- Februari 
2017 

Mall Tunjungan 
Plaza 

Membangun 
Awareness 
konsumen  

 

2 POP Mei Event Comicfest Membangun 
awareness, 
evaluation, dan 
proses 
purchase 

3 Book Trailer Mei Event Comicfest, 
Media sosial ( 
Instagram dan 
facebook ) 

Membangun 
awareness 

4 Merchandise  Event Comicfest, 
Media sosial  

Sebagai 
Delivery dan 
aftersales 

5 Media Sosial 

(Facebook) 

  Menyampaikan 
Value 
proposition, 
proses 
purchase 

6 Media Sosial  

(Instagram) 

  Membangun 
awareness, 
membantu 
konsumen 
mengevaluasi 
value 
proposition,  
yang 
ditawarkan, 
aftersales  

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.3. Anggaran Belanja Desain 

 
 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  26 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster Biaya Cetak 1 350.000 350.000 

2 POP Biaya cetak 1 350.000 350.000 

3 Gantungan 

kunci 

Biaya Cetak 12 12.000 144.000 

4 Tote bag Biaya Cetak  65.000 65.000 

5 Sablon Baju Biaya Cetak 2 80.000 160.000 

6 Komik Biaya cetak buku 3 162.500 487.500 

7 Komik 

Hardcover 

Biaya cetak buku 1 525.000 525.000 

8 Pembatas 

Buku 

Biaya Cetak 12 2.000 24.000 

9 Komik Biaya prototyping 1 75.000 75.000 

10 Kalendar Biaya Cetak 1 125.000 125.000 

Total 2.305.500 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 


