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BAB 3 
PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Sebagai perusahaan yang masih baru, solusi komunkasi visual yang dipilih 

oleh Pawty Party Decorator untuk meningkatkan brand awareness di mata 

masyarakat adalah dengan cara menciptakan brand identity dan media promosi 

dengan strategi yang tepat sehingga sesuai dengan target market.  

Peningkatan brand awareness sendiri diharapkan dapat meningkatkan brand 

image dan juga penjualan produk. Selain itu, dengan adanya brand, target 

konsumen dapat lebih mudah percaya terhadap merek tersebut.  

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dengan metode kuesioner dan 

wawancara, diketahui bahwa target market merupakan pengguna aktif media 

sosial. Media sosial dipilih karena mampu mengantarkan informasi kepada 

siapapun dan kapanpun tanpa batasan ruang dan waktu, dan dapat digunakan 

untuk mengenalkan produk baru kepada masyarakat.  

Perancangan brand identity dan media promosi ini bertujuan untuk 

meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap brand Pawty Party 

Decorator, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor, baik pada saat ini 

maupun pada masa yang mendatang.  

3.1.1. Konsep Gaya Desain 

Gaya desain yang dipilih adalah gaya desain Retro. Istilah retro merupakan masa 

yang berlangsung sebelum era sekarang. Gaya retro terinspirasi dari tahun 80 

dan 90an, The Memphis Group, dan arcade video games. Seni retro itu sendiri 

merupakan bagian dari genre pop art yang berusaha melawan elitisme dalam 

dunia seni dan banyak mengambil bagian dari kebudayaan massa seperti 

periklanan, komik, dan produk-produk konsumen. Desain grafis retro dapat kita 

artikan sebagai desain yang menampilkan font, warna, layout, dan gaya yang 

berkembang pada era yang telah disebutkan di atas. Retro pada pop art 

mengambil unsur-unsur tradisional Amerika dan unsur-unsur yang berasal dari 

idiom dalam media massa koran ataupun komik, seperti teknik pewarnaan 

datar/blok, pemakaian outline pada gambar dan photo montage. Desain
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berkarakter sederhana dengan penggunaan warna yang masih terbatas karena 

teknologi belum berkembang secanggih sekarang. Dengan desain grafis retro 

kita mampu menembus batas waktu, kembali pada era sebelum saat ini. Era 

ketika kita bisa mempunyai kenangan terhadap sesuatu. Sebuah perjalanan 

waktu. 

 

Gambar 3.1 Contoh Gaya Desain Retro 

3.1.2. Konsep Tipografi  

Typographic logo lebih bisa menyatakan dirinya dengan menarik dan 

mengesankan tanpa bantuan icon ataupun gambar, huruf yang didesain dari 

sebuah rangkaian kita dapat secara sempurna mampu menyampaikan pesan 

yang beragam pada masa yang berbeda dengan estetikanya yang indah ataupun 

kasar (Krause, 2012).  

Jenis tipografi yang dipilih adalah sans serif. Huruf sans serif memiliki ciri tanpa 

sirip / serif, dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan 

yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer dan efisien. 

Font yang digunakan pada logo Pawty Party Decorator adalah KG Happy Solid. 

Sedangkan corporate font yang digunakan oleh Pawty Party Decorator adalah 

BubbleBoddy Light. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Font KG Happy Solid dan BubbleBoddy Light 

Sumber : www.1001fonts.com 
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3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

Warna adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bahkan 

juga dalam dunia desain, karena warna mampu mempengaruhi alam bawah 

sadar pikiran melalui hal-hal yang ditangkap (Keller K.L, 2012). Pemilihan warna 

juga dapat menentukan citra yang ingin ditampilkan oleh sebuah perusahaan. 

Warna menjadi elemen penting dalam suatu desain, karena setiap warna 

memiliki pengertian dan sifat yang berbeda. Kombinasi warna yang tepat dapat 

menyampaikan ciri perusahaan yang ingin disampaikan tetapi warna yang 

berlebihan malah akan mengalihkan perhatian. Dengan pemilihan warna yang 

tepat diharapkan dapat membangun citra yang baik dibenak target market.  

Warna yang digunakan dalam perancangan identitas brand Pawty Party 

Decorator antara lain biru dan orange. Menurut teori warna, warna memiliki 

pengertian dan sifat yang berbeda. Berikut pengertian warna yang dipakai oleh 

Pawty Party Planner:  

• Biru : melambangkan produktivitas 

• Orange : melambangkan energi, antusiasme dan ramah 

• Hijau : menunjukkan awal yang baru dan pertumbuhan, mewakili alam 

• Krem : digunakan untuk memperjelas kesan retro, memiliki pengaruh 

yang kecil dalam dirinya sendiri dan memberi kesan pada warna yang 

lain. 

 

 

 

Gambar 3.3 Corporate Color Pawty Party Decorator 

3.2. Pemilihan Media 

Dalam mempromosikan brand dan produk Pawty Party Decorator, perlu adanya 

media promosi yang sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan secara tepat 

kepada target market yang dituju, berdasarkan hasil survey, media promosi yang 

digunakan dalam membangun brand Pawty Party Decorator antara lain:  

• Kartu nama  
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Kartu nama dibuat dengan tujuan agar konsumen atau partner Pawty 

Party Decorator dapat menghubungi perusahaan jika membutuhkan 

informasi.   

• Kop surat   

Kop surat digunakan sebagai identitas Pawty Party Decorator yang 

diberikan kepada konsumen atau partner saat melakukan surat menyurat.  

• Amplop   

Amplop digunakan untuk kebutuhan mengirim surat kepada konsumen 

atau partner. 

• Stempel  

Stempel berguna sebagai tanda pengesahan dokumen penting atau 

terjadi transaksi yang membutuhkan stempel Pawty Party Decorator.   

• Invoice 

Invoice berguna sebagai tanda bukti pembelian atau pembayaran produk, 

akan diberikan kepada konsumen yang melakukan pembelian produk. 

• Website   

Media website sangat berpengaruh besar untuk informasi mengenai 

produk Pawty Party Decorator secara online, baik profil perusahaan 

maupun produk secara mendetail. Media ini juga memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan testimoni atau 

feedback dan mencukupi semua informasi yang dibutuhkan oleh 

konsumen.   

• Media sosial   

Berdasarkan hasil kuesioner, media sosial adalah media yang paling 

sering digunakan oleh para responden. Media sosial yang paling sering 

digunakan adalah Instagram. Instagram berguna untuk memperkenalkan 

produk, menginformasikan promo yang sedang berlangsung, 

menampilkan foto-foto dokumentasi dan untuk kebutuhan marketing 

lainnya. Melalui Instagram konsumen juga dapat memberikan testimoni 
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atau feedback kepada Pawty Party Decorator. Kemudian akan dibuat juga 

akun Line Messanger, BBM dan Whatsapp agar konsumen lebih mudah 

untuk menghubungi Pawty Party Decorator untuk mempermudah proses 

transaksi dan pemberian after sales service. 

• Video  

Video berguna untuk memberikan gambaran tentang produk yang 

ditawarkan oleh Pawty Party Planner sehingga dapat lebih mudah 

dimengerti oleh target market. Video ini akan diupload di Instagam dan 

YouTube. 

• Voucher diskon 

Menurut hasil survey yang telah dilakukan, jenis promosi yang diminati 

oleh target market adalah adanya diskon. Media ini digunakan untuk 

meningkatkan awarness masyarakat agar mau membeli produk yang 

ditawarkan oleh Pawty Party Decorator. 

• Seragam 

Seragam akan digunakan pada saat acara agar lebih mudah dikenali oleh 

konsumen ataupun target market. 

• Web banner 

Pemasangan web banner sangat berpengaruh untuk meningkatkan brand 

awarness masyarakat. Selain itu, web banner juga akan berfungsi untuk 

mengajak calon konsumen untuk membuka website. Web banner akan 

ditempatkan di Kaskus. 

• Merchandise 

Merchandise yang akan diberikan kepada konsumen berupa shopping 

bag dan gantungan kunci. 

• Endorsement 

Memberikan produk kepada public figure / komunitas secara cuma-cuma. 

Sebagai gantinya, mereka akan mempromosikan Pawty Party Decorator 

di akun media sosial mereka. 
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• Brosur 

Brosur berfungsi sebagai media untuk membangun awareness target 

market terhadap perusahaan / produk. Brosur akan dititipkan di beberapa 

pet shop di Surabaya. 

3.2.1. Media Timeline  

Berikut pembagian media berdasarkan kegunaannya masing-masing: 

No Channel Phases Media 

1 Tahap Awareness 

Media digunakan untuk membangun 
awareness konsumen terhadap 
perusahaan / produk. 

Media sosial, website, video, 
seragam, web banner, 
endorsement, brosur, 
merchandise 

 

2 Tahap Delivery 

Media digunakan untuk menyampaikan 
value propositions. 

Kop surat, amplop, stempel, 
kartu nama, GSM 

3 Tahap Purchase 

Media digunakan untuk keperluan 
pembelian produk. 

Media sosial, website, amplop, 
stempel, voucher diskon, 
invoice 

 

4 Tahap Evaluation 

Media digunakan untuk mempermudah 
konsumen mengevaluasi produk. 

 

Media sosial, website 

 

5 Tahap After Sales 

Media digunakan untuk memberikan after 
sales service kepada konsumen. 

Media sosial, website 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.2. Konsep Pemilihan Media 

• Kartu nama 

Pada kartu nama terdapat logo Pawty Party Decorator dan informasi 

kontak (nomor telepon, WhatsApp, BBM, Line, Instagram, website). Kartu 

nama akan diberikan kepada calon konsumen dan juga dapat diletakkan 

pada sebuah sudut ruangan pada saat acara sehingga tamu bisa 

mengambilnya.  
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Ukuran kartu nama : 6cm x 5,5cm 

Bahan kartu nama : art paper 260 gsm 

• Kop surat 

Pada kop surat terdapat logo Pawty Party Decorator dan informasi kontak 

Pawty Party Decorator. Kop surat digunakan untuk surat-menyurat 

kepada konsumen dan partner. 

Ukuran kop surat : 21cm x 29,7cm   

Bahan kop surat : HVS A4 80gsm  

• Amplop 

Pada amplop terdapat logo Pawty Party Decorator dan informasi kontak 

Pawty Party Decorator. Amplop digunakan untuk surat-menyurat kepada 

konsumen dan partner.  

Ukuran amplop : 22cm x 11cm 

Bahan amplop : HVS 100gsm  

• Stempel 

Stempel logo Pawty Party Decorator dengan tinta berwarna biru.  

Ukuran Stamp : 4cm x 1,82cm 

• Invoice 

Pada invoice terdapat logo Pawty Party Decorator dan informasi kontak 

Pawty Party Decorator. Invoice berguna sebagai tanda bukti pembelian 

atau pembayaran produk. 

Ukuran invoice : 21cm x 29,7cm   

Bahan invoice : HVS A4 80gsm  

• Website 
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Website akan berisi penjelasan singkat tentang perusahaan Pawty Party 

Decorator, menampilkan variasi harga-harga produk, media untuk 

menyampaikan pertanyaan. Dan juga terdapat kontak yang dapat 

dihubungi untuk melakukan pembelian atau follow up.  

• Media sosial 

Media ini dipilih karena dari hasil survey, sebagian besar responden 

menggunakan media sosial (Instagram) untuk mencari produk yang 

dibutuhkan. Media ini digunakan untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap produk Pawty Party Decorator. Instagram juga 

berfungsi sebagai tempat konsumen memberikan testimoni, serta untuk 

mengetahui update dan promo terbaru. Update di Instagram akan 

difokuskan pada produk-produk Pawty Party Decorator dan informasi / 

tips seputar dunia hewan. Update akan dilakukan minimal 2 hari sekali, 

pada pagi dan sore hari. 

• Video  

Video berfungsi untuk memberikan gambaran tentang produk Pawty Party 

Decorator agar lebih mudah dimengerti oleh calon konsumen. Video yang 

akan diupload ke Instagram berbentuk square, menyesuaikan dengan 

template Instagram. Sedangkan video yang akan diupload ke YouTube 

berorientasi landscape dengan durasi yang lebih panjang dari video 

Instagram. Video yang diupload ke Instagram merupakan cuplikan-

cuplikan dari video yang diupload ke YouTube. 

• Voucher diskon 

Pawty Party Decorator akan memberikan voucher diskon sebesar 10% 

kepada calon konsumen yang sudah memfollow akun Instagram Pawty 

Party Decorator (untuk menarik pembeli). Voucher diskon dibuat 

menyerupai tiket / kupon arcade games, menyesuaikan dengan gaya 

desain retro.  

Ukuran voucher diskon : 15cm x 7cm 

Bahan voucher diskon : hammer 210gsm 
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• Seragam 

Seragam berfungsi agar kru Pawty Party Decorator lebih mudah dikenali 

oleh konsumen / target market. Pada seragam terdapat logo Pawty Party 

Decorator yang disablon pada kaos berwarna putih. 

• Web banner 

Pemasangan web banner sangat berpengaruh untuk meningkatkan brand 

awarness masyarakat. Selain itu, web banner juga akan berfungsi untuk 

mengajak calon konsumen untuk membuka website. Web banner akan 

ditempatkan di Kaskus selama 2 bulan. 

• Brosur 

Brosur akan menginformasikan kepada target market tentang variasi 

harga & produk, serta memberitahukan bahwa perusahaan memberikan 

diskon sebesar 10% kepada calon konsumen yang sudah memfollow 

akun Instagram Pawty Party Decorator. 

Ukuran brosur : 11cm x 22cm 

Bahan brosur : art paper 210gsm 

• Endorsement 

Memberikan produk kepada public figure / komunitas secara cuma-cuma. 

Sebagai gantinya, mereka akan mempromosikan Pawty Party Decorator 

di akun media sosial mereka. 

• Merchandise 

Pada merchandise, yaitu shopping bag dan gantungan kunci, terdapat 

logo dan kontak perusahaan. Merchandise akan diberikan kepada target 

market pada waktu mengikuti pameran / yang sudah memfollow akun 

media sosial Pawty Party Decorator. 

Ukuran shopping bag : 33cm x 37cm 

Ukuran gantungan kunci : diameter 4,5cm 
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3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Kartu nama Biaya Cetak 1 box 50.000 50.000 

2 Kop surat Biaya Cetak 1 rim 110.000 110.000 

3 Amplop Biaya Cetak 10 box 75.000 750.000 

4 Stempel Biaya Cetak 1 pc 75.000 75.000 

5 Invoice Biaya Cetak 1 rim 110.000 110.000 

6 Domain 

website 

Biaya Eksekusi 

Desain 

1 tahun 1.790.000 1.790.000 

7 Web banner Biaya Eksekusi 

Desain 

2 bulan 3.000/klik 3.000.000 

8 Shopping bag Biaya Eksekusi 

Desain 

100 pcs 1.800 180.000 

9 Gantungan 

kunci 

Biaya Eksekusi 

Desain 

100 pcs 3.400 340.000 

10 Voucher Biaya Eksekusi 

Desain 

100 

lembar 

400 40.000 

11 Seragam Biaya Eksekusi 

Desain 

3 pcs 85.000 255.000 

12 GSM Biaya Cetak 1 buku 135.000 135.000 

13 Brosur Biaya Eksekusi 

Desain 

1 rim 250.000 250.000 

Total 7.085.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 


