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BAB 3.  
PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Solusi komunikasi visual yang ingin diciptakan CharaWorks yaitu ingin 

mengenalkan CharaWorks sebagai studio untuk mendesain maskot atau karakter 

sebagai brand ambassador sebuah brand. Dan juga, CharaWorks ingin 

menyampaikan pesan bahwa dengan membuat maskot sebagai representatif 

sebuah brand atau yang disebut dengan brand ambassador, akan mempermudah 

interaksi antara brand dan target konsumen. 

3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang akan digunakan adalah early modern – plakatstil 

sebagai konsep dalam pembuatan layout desain. Esensi yang akan diambil dari 

gaya desain ini adalah kebebasan dalam menentukan elemen-elemen visual yang 

akan diambil, pemilihan warna yang menarik, simple central image (heller, 2011; 

76). Pemilihan gaya desain ini karena ingin menguatkan visual dari maskot dan 

menonjolkan karakteristik dan keunikan maskot CharaWorks sehingga 

menimbulkan brand awareness kepada konsumen.  

Gambar 3.1.1 Contoh poster gaya desain early modern-plakatstil 

Sumber Gambar:  http://bit.ly/28SklFA, http://bit.ly/28POPDj  
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Untuk illustrasi gambar, gaya desain yang akan digunakan, akan 

menggunakan dua tipe yaitu pop art dan digital painting. Dari pop art akan diambil 

esensi cara pewarnaanya yaitu menggunakan cell shading yaitu cara mewarnai 

dengan warna dasar lalu ditambahkan warna gelap sebagai bayangan objeknya. 

lalu digital painting, illustrasi akan dibuat dengan cara painting yang dilakukan 

pada media digital.  

 

 

Gambar 3.1.2 Contoh Pop art 

Sumber Gambar: http://bit.ly/28SQ33q, http://bit.ly/28ZtlWT  

 

Gambar 3.1.3 Contoh digital painting 

Sumber Gambar: http://bit.ly/28PTe9T,  http://bit.ly/28RaccD  
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3.1.2. Konsep Tipografi  

  

Tipografi yang digunakan baik dari logo maupun media promosi CharaWorks 

adalah tipografi yang berjenis sans serif. Tipografi jenis sans serif muncul pada 

tahun1816 ( Carter, Day, Meggs, 2014;37). Tujuan dari penggunaan tipografi jenis 

sans serif untuk menghilangkan perasaan yang formal saat menggunakan tipografi 

tersebut. Typeface yang akan banyak digunakan adalah Century Gothic.  

 

Gambar 3.1.2.1 tipografi Century Gothic 

Sumber Gambar: http://bit.ly/28O2ex5 

 

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

 

Pemilihan warna yang akan menjadi dasar aktivasi brand maupun media 

promosi yang digunakan CharaWorks adalah warna oranye dan kuning. Warna 

oranye menggambarkan playful, kesenangan, memancarkan sinar yang berseri-

seri. Warna oranye, juga mengambarkan kesan komedi, kekartun-kartunan yang 

cocok dengan CharaWorks yang fokus pada pembuatan maskot ( Eiseman, 2000, 

28). Selain warna oranye, CharaWorks juga menggunakan warna kuning. Warna 

kuning digambarkan sebagai warna yang ceria, energik, lembut, dan juga 

diindentifikasi sebagai imajinasi dan pencerahan ( Eiseman, 2000, 32). Kedua 
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warna hangat tersebut sangat cocok untuk pendekatan antara maskot dan 

konsumen karena karakteristik warna tersebut. Selain kedua warna tersebut, juga 

akan digunakan warna dasar putih sebagai mediasi dari dua warna tersebut 

karena putih melambangkan warna yang netral.  

 

Gambar 3.1.3.1 Warna oranye dan kuning yang digunakan 

 

3.2. Pemilihan Media 

 
 

Pemilihan media yang digunakan sebagai aktivasi brand dan media promosi 

melalui dua cara, dengan mengikuti pameran dan secara online sebagai sarana 

aktivasi brand dan media promosi. Pameran yang akan diikuti Cosplay n Japanese 

Festival Surabaya dan AFA ID. CharaWorks memilih pameran-pameran tersebut 

karena sudah berlangsung beberapa tahun, pameran tersebut besar dan pameran 

tersebut lebih mengarah pada karakter. Untuk mendukung ikut dalam acara, 

digunakan beberapa media pembantu:    

1. Poster, digunakan untuk mendukung pengenalan brand CharaWorks yang 

digunakan pada saat event berlangsung. Poster akan disebar ditempat-

tempat event untuk membantu penggunjung yang belum ke stan 

CharaWorks agar tahu bahwa CharaWorks ada. Selain dalam bentuk print 

out, poster akan dtampilkan pada website dan media sosial. 
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2. Kartu nama, digunakan untuk memberikan kontak CharaWorks kepada 

target konsumen. kartu nama akan diberikan pada agensi-agensi, 

pengunjung event yang dihadiri. 

3. X-Banner, digunakan untuk membantu identifikasi booth CharaWorks 

pada saat event berlangsung. X-Banner akan diletakan didekat booth 

CharaWorks selama pameran berlangsung. 

4. Company profile, sebuah booklet berisi tentang pengenalan studio maskot 

CharaWorks kepada target yang berisi latar belakang CharaWorks, 

Pekerjaan yang sudah dilakukan, kontak CharaWorks. Company profile ini 

akan diberikan pada agensi-agensi desain grafis khususnya di Surabaya. 

5. Merchandise, give away yang diberikan pada beberapa target konsumen 

bila mengunjungi booth CharaWorks. Merchandise yang diberikan berupa 

kaos, notebook, pin. 

 

Selain dengan aktivasi melalui event, CharaWorks juga menggunakan media 

online. Media online yang dimaksud berupa website dan media sosial. Website 

digunakan sebagai portofolio online hasil karya yang telah dilakukan CharaWorks. 

Media sosial digunakan sebagai alat bantu promosi CharaWorks. dari hasil 

kuisioner media sosial yang populer Facebook, Twitter, Line. 
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3.2.1. Media Timeline  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 
Phases 

1 Poster Agustus Tunjungan Plaza Membangun 
Awareness 
konsumen  

 

2 Kartu Nama Juni 2016-
Juni2017 

Tunjungan Plaza Membangun 
Awareness 
konsumen 

3 X-Banner Agustus Tunjungan Plaza Membangun 
Awareness 
konsumen 

4 Company 
Profile 

 Tunjungan Plaza Mengevalusi 
value 
proposition 

5 Merchandise  Tunjungan Plaza Membangun 
Awareness 
konsumen 

6 Website  Internet - Membangun 
Awareness 
konsumen 

- 
Memfasilitasi 
sarana jual 
beli 

7 Facebook  Internet Membangun 
Awareness 
konsumen 

8 Twitter  Internet Membangun 
Awareness 
konsumen 
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9 Line  Internet Memfasilitasi 
sarana jual 
beli 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

Anggaran belanja desain dalam bentuk gantt chart akan terlampir pada 

lampiran.  


