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BAB 3. 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka konsep desain 

aktivasi brand untuk Toper Graphic Studio dijabarkan sebagai berikut. 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada bab 1.2, yaitu 

“Bagaimana merancang aktivasi brand untuk Toper Graphic Studio ?” dan teori 

yang telah dijabarkan sebelumnya serta hasil penelitian pada bab 2.1, maka 

disusunlah konsep aktivasi brand bagi Toper Graphic Studio seperti yang didapat 

pada kesimpulan hasil penelitian pada bab 2.2, yaitu perancangan acara 

seminar, event ini ditujukan untuk dua target masyarakat, yaitu masyarakat muda 

yang memiliki bisnis atau perusahaan startup dan masyarakat muda yang 

memiliki minat untuk membangun perusahaan sendiri. Event ini akan terdiri dari : 

1. Seminar tentang pentingnya sebuah brand dan desain bagi sebuah

bisnis startup.

2. Booth dan photobooth yang disediakan bagi peserta seminar sebagai

launching dari Toper Graphic Studio.

Alasan mengapa didirikan seminar adalah, berdasarkan pada penelitian 

kualitatif yang didapatkan dari expert user yang menyatakan bahwa, seminar 

adalah acara yang sering dilakukan oleh perusahaan brand consultant sebagai 

aktivasi brand mereka. Selain itu, akan dilakukan realisasi terhadap hasil dari 

penelitian kuantitatif, yang dimana promosi terhadap Toper Graphic Studio akan 

lebih digencarkan pada saat selesainya acara dimana, peserta akan diarahkan 

ke booth Toper Graphic Studio agar mereka dapat mengenal perusahaan 

tersebut dan juga dapat dilakukan sesi foto. 
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3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Konsep gaya desain yang akan digunakan pada perancangan ini adalah 

gaya desain minimalis. Gaya desain minimalis merupakan salah satu pergerakan 

desain yang paling signifikan pada abad ke-20 dan 21. Bukan hanya tentang 

yang paling populer, namun gaya desain minimalis dapat menembus lebih dari 

hampir seluruh bidang seni atau tren desain lainnya. Semua hal, mulai dari 

desain grafis interface, desain hardware untuk mobil, film, permainan, desain 

web, dan visual hari ini, semua bidang ini banyak dipengaruhi oleh gaya desain 

minimalis. 

Gaya desain minimalis adalah gaya desain hanya menggunakan elemen 

penting yang akan dimuat, dengan melakukan penghilangan semua elemen yang 

tidak penting. Pendapat yang menggambarkan gaya desain minimalis adalah 

“Less is more” yang diucapkan oleh seorang arsitek, Ludwig Mies van der Rohe, 

juga “Doing more with less” oleh seorang desainer Buckminster Fuller. Akar dari 

gaya desain minimalis ini berasal dari gya desain De Stijil. Hasil katya arsitek 

seperti Van der Rohe, serta gaya desain tradisional Jepang. 

Gaya desain De Stijil diawali di Belanda pada tahun 1917 dan bertahan 

hingga tahun 1930. Gaya desain ini menekankan pada gaya simple dan 

abstraksi yang dilakukan dengan menghilangkan elemen yang tidak penting 

hingga hanya tersisa bentuk dan warna. Ciri khas De Stijil adalah : 

• Garis horizontal dan vertikal 

• Bentuk bujur sangkar 

• Nilai utama putih, hitam, dan abu-abu 

• Warna utama biru, merah, dan kuning 
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Ludwig Mies van der Robe adalah seorang arsitek Jerman yang 

dianggap sebagai pelopor arsitektur modern, dan gaya arsitekturnya selama 

pasca-Perang Dunia I, yang menjadi dasar untuk gaya desain minimalis. Dia 

telah merancang banyak bangunan terkenal, termasuk Chicago Crown Hall dan 

New York Seagram Building. Van der Robe mengupayakan kesederhanaan dan 

kejelasan dalam desain arsitekturnya dengan : 

• Menggunakan bahan modern seperti baja dan pelat kaca 

• Memiliki kerangka struktural minimal 

• Memiliki banyak ruang terbuka 

Dia adalah orang yang mempopulerkan istilah “Less is more”, salah satu 

pernyataan untuk berdirinya gaya desain minimalis. 

Hanya membutuhkan apa yang dibutuhkan dan menghapus sisanya 

selalu menjadi fokus dalam desain tradisional Jepang. Dapat dilihat dari 

arsitektur Jepang tua dan desain interior mereka, dapat dilihat bahwa hanya 

sedikit perkembanganm warna dan desain sederhana, dan hanya penggunaan 

garis dan bentuk. 

Ada hubungan antara desain Jepang dan budaya Jepang. Budaya 

Jepang diresapi dengan Zen dan kesederhanaan. Semuanya dari bagaimana 

makanan disiapkan, disajikan, bagaimana cara makan, hal – hal seperti upacara 

minum teh dan kebun batu, semua berfokus pada kesederhanaan. Segala 

sesuatu yang tidak penting akan dilhilangkan, bahkan kimono juga memancarkan 

kesederhanaan. 
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Semua hal tadi menginspirasi munculnya gaya desain minimalis. Ciri 

khas dari desain minimalis menyebar ke berbagai elemen dalam mendesain, 

beberapa diantaranya adalah : 

• Gaya desain flat 

• Elemen fotografis yang besar 

• Navigasi yang sederhana 

• Pemilihan tipografi yang cenderung umum dan terkenal 

Gaya desain ini cocok untuk konsumen Toper Graphic Studio, yaitu 

believers dan experiencers. Karena experiencers sendiri merupakan gaya orang 

yang kekinian dan mengikuti trend. Sedangkan, believers sendiri adalah orang 

yang mempercayai dengan apa yang ada disekeliling mereka. Sehingga, jika 

gaya desain minimalis adalah gaya desain yang sedangtrend, maka mereka 

akan mempercayainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Contoh Penerapan Gaya Desain Minimalis 

Sumber : http://line25.com/articles/50-inspiring-examples-of-minimalism-in-web-

design dan https://www.smashingmagazine.com/2008/11/showcase-of-

minimalist-and-clean-designs/ (diakses pada 7 April 2016, pukul 02.00 Pagi) 
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3.1.2.Konsep Tipografi  

Alexander Lawson dalam Rustan, membuat klasifikasi huruf 

berdasarkan sejarah dan bentuk huruf. Klasifikasi ini cukup sederhana dan 

hingga saat ini menjadi klasifikasi yang paling umum digunakan orang. Tipe 

tipografi yang digunakan Toper Graphic Studio adalah tipe sans serif dan slab 

serif. Berikut merupakan klasifikasi tipe yang digunakan Toper Graphic Studio : 

1. Slab Serif  

Huruf Slab Serif atau sering juga disebut dengan Egyptian, 

diperkenalkan pada abad ke-19 sebagai huruf yang banyak 

digunakan dalam desain – desain untuk iklan. Karakteristik 

umum dari huruf – huruf Egyptian adalah : 

• Serif berbentuk kotak dan berukuran besar tanpa 

sudut lengkung 

• Sumbu dari huruf ‘O’ tegak vertikal 

• Kontras stroke yang rendah 

2. Sans Serif 

Huruf Sans Serif mulai banyak bermunculan pada abad ke-

19 dengan karakteristik utama adalah tanpa serif. 

Karakteristik umum lainnya adalah : 

• Sumbu dari huruf ‘O’ tegak vertikal 

• Kontras stroke yang rendah 
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Kedua tipe huruf ini dipilih karena kedua tipe huruf ini mewakili konsep 

brand dari Toper Graphic Studio yaitu, reliable, simple, dan professional. Dimana  

sifat reliable dapat dilihat dari tipe huruf slab serif, sedangkan simple dan 

professional dapat dilihaat dari tipe huruf sans serif. Dalam perancangan 

berbagai macam media desain untuk Toper Graphic Studio, typeface yang 

digunakan adalah typeface dari kelompok sans serif yaitu Raleway dan Bebas 

Neue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Typeface Raleway 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : Typeface Bebas Neue 
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3.1.3.Konsep Pemilihan Warna  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Color Research di 

Amerika (institut mengenai warna) menemukan bahwa pengambilan keputusan 

seseorang terhadap orang lain, lingkungan maupun produk dilakukan hanya 

dalam 90 detik saja, dimana keputusan tersebut 90% didasari oleh warna. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Loyola, Chicago, America, 

warna juga dapat meningkatkan brand recognition sebanyak 80%. Secara umum, 

ada dua macam warna pada identitas visual, yakni warna pada logo dan warna 

untuk warna perusahaan. Warna perusahaan yang digunakan dalam aplikasi 

desain tidak harus sama dengan warna pada logo, namun jangkauan area warna 

dapat diperluas. 

 

Persepsi warna pada target audience tidak sama. Karena hal itu dapat 

dipengaruhi oleh basic personality, kultur, dan usia. 

Kesan yang ditampilkan Toper Graphic Studio adalah kepercayaan, 

sederhana, corporate, dan professionalitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

dan konsep brand value dan brand ladder pada bab 2, sehingga warna yang 

dipilih adalah sebagai berikut : 

• Hitam 

Warna hitam dipilih karena warna hitam adalah warna yang 

menunjukkan kesan professionalitas, formal, elegan, kaya, gaya, 

serius, dan kesatuan. Warna hitam juga cenderung netral, 

sehingga dipilih untuk mendukung desain. 

• Putih 

Warna putih dipilih karena warna putih adalah warna yang 

menunjukkan kesan bersih, netral, kebenaran, sederhana, dan 

harapan. Karena Toper Graphic Studio ingin menjadi sebuah 

brand yang memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi 

konsumen, dan warna putih juga warna yang netral, sehingga 

wara putih dipilih untuk mendukung desain. 
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3.2. Pemilihan Media 
 

Pemilihan media yang akan dibagi menjadi dua, yaitu media untuk promosi 

dari acara seminar yang bertujuan untuk mencari peserta untuk seminar itu 

sendiri, dan media yang bertujuan untuk mempromosikan Toper Graphic Studio 

sendiri.  

Pemilihan media itu sendiri akan terdiri dari : 

1. Media untuk seminar 

1.1. GSM  Toper Graphic Studio 

Setiap acara yang diadakan oleh Toper Graphic Studio 

membutuhkan hal yang sama, sehingga dalam GSM Toper 

Graphic Studio, selain dijelaskan tentang logo perusahaan ini 

sendiri, juga akan dijelaskan penempatan logo dalam setiap 

acara, media promosi, dan sebagainya. 

1.2. Brosur 

Brosur acara yang dimana bertujuan untuk mempromosikan 

acara itu, brosur itu sendiri akan mencangkup informasi tentang 

tempat, waktu, dan segala hal yang berguna untuk informasi dari 

acara itu sendiri. Brosur itu sendiri akan disebarkan dalam jalan 

jalan protokoler yang dimana sesuai dengan target market dari 

acara itu sendiri. 

1.3. Instagram 

Instagram adalah media sosial yang dimana menurut penelitian 

yang telah dilakukan, merupakan media sosial yang paling 

populer, sehingga instagram dapat digunakan sebagai promosi 

acara dan dokumentasi acara, yang dimana konten yang ada di 

instagram akan berisi design yang bertujuan untuk 

mempromosikan acara dan foto foto yang berguna sebagai 

dokumentasi acara. 

1.4. Poster Acara 

Poster acara ini bertujuan sebagai media promosi yang akan 

ditempelkan ke kampus Surabaya yang dimana merupakan target 

utama dari acara ini. 
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1.5. Design Panggung Acara 

Panggung Acara adalah akan digunakan untuk tempat MC dan 

pembicara berdiri dimana, panggung acara ini akan memiliki 

konten yang terdiri dari logo acara, foto para pembicara, dan 

perusahaan perusahaan yang menjadi sponsor dari acara ini. 

 

2. Media untuk Toper Graphic Studio 

2.1. Kartu Nama 

Kartu Nama akan dipamerkan di booth milik Toper Graphic Studio 

sendiri, yang dimana kegunaan kartu nama ini adalah, untuk 

membantu para peserta seminar dapat menghubungi Toper 

Graphic Studio sendiri, selain itu kartu nama juga akan dibagikan 

pada seluruh peserta seminar yang datang saat itu. 

2.2. Company Profile 

Company Profile akan juga dipamerkan di booth Toper Graphic 

Studio sendiri, yang dimana kegunaan dari Company Profile itu 

sendiri adalah sebagai representasi dari Toper Graphic Studio 

sendiri dan juga akan dibagikan kepada seluruh peserta seminar 

yang datang saat itu. 

2.3. Portfolio 

Portfolio adalah dokumentasi dari seluruh hasil kerja dari Toper 

Graphic Studio yang dapat dipamerkan kepada para peserta 

seminar, namun portfolio itu sendiri tidak akan dibagikan secara 

kepada seluruh peserta seminar, namun hanya akan dipamerkan. 
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2.4. Booth 

Booth adalah tempat untuk mempromosikan Toper Graphic 

Studio yang juga akan sebagai tempat untuk para peserta 

seminar dapat datang dan berbicara secara langsung dengan 

pihak Toper Graphic Studio, selain itu dalam booth juga tersedia 

tempat foto yang juga akan dilengkapi dengan perlengkapan yang 

dapat membuat acara ini menjadi viral di sosial media, dengan 

menggunakan hashtag #topergraphicstudio dan 

#brandforbusiness  

2.5. X-Banner 

X-Banner akan diposisikan di bagian samping dari tempat booth 

yang dimana konten dari X-Banner sendiri akan terdiri dari logo, 

kontak dari Toper Graphic Studio, dan hal hal yang berhungan 

dengan promo dari Toper Graphic Studio. 

2.6. Brosur Toper Graphic Studio 

Brosur dari Toper Graphic Studio sendiri bertujan sebagai media 

pengenalan dari Toper Graphic Studio yang juga akan dibagaikan 

kepada seluruh peserta seminar. 

2.7. Merchandise 

Merchandise juga akan diberikan kepada peserta seminar 

sebagai tanda terimakasih kepada peserta seminar, dimana 

merchandise tersebut berbentuk paperbag dan mug. 
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3.2.1.Media Timeline 

Adapun timeline untuk media design itu sendiri yang terdiri dari : 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 GSM Toper 
Graphic 
Studio 

 

 

Mei – Juni 2016 Internal Perusahaan Dasar dari brand 
perusahaan. 

2 Brosur Mei – Juni 2016 Jalan Protokoler 

Surabaya 

Membangun 

awareness 

3 Instagram Mei – Juni 2016 Online Membangun 

awareness 

4 Poster 

Acara 

Mei – Juni 2016 Kampus di Surabaya Membangun 

awareness 

5 Panggung 

Acara 

Mei – Juni 2016 Spazio Perlengkapan 

Acara 

6 Kartu Nama Mei – Juni 2016 Internal Perusahaan Membangun 

awareness 

7 Company 

Profile 

Mei – Juni 2016 Internal Perusahaan Membangun 

awareness 

8 Portfolio Mei – Juni 2016 Internal Perusahaan Membangun 

awareness 

9 Booth Mei – Juni 2016 Spazio Membangun 

awareness 

10 X- Banner Mei – Juni 2016 Internal Perusahaan Membangun 

awareness 
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11 Brosur 

Toper 

Graphic 

Studio 

Mei – Juni 2016 Internal Perusahaan Membangun 

awareness 

12 Merchandise Mei – Juni 2016 Spazio Membangun 

awareness 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 GSM Biaya Cetak 1 9.000 270.000 

2 Brosur 

Acara 

Biaya Cetak 100 11.500 575.000 

2 Poster Biaya Cetak 20 11.500 230.000 

3 Panggung Biaya Operasional 1 2.000.000 2.000.000 

4 Kartu Nama Biaya Cetak 1 box 720.000 720.000 

5 Company 

Profile 

Biaya Cetak 1 21.000 21.000 

6 Portfolio Biaya Cetak 1 575.000 575.000 

7 Booth Biaya Operational 1 2.000.000 2.000.000 

8 X-Banner Biaya Cetak 1 175.000 175.000 

9 Brosur 

Perusahaan 

Biaya Cetak 100 11.500 575.000 

10 Paperbag Biaya Cetak 200 30.000 6.000.000 

11 Mug Biaya Cetak 200 25.000 5.000.000 

Total 18.141.000 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 
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