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BAB 3.  
PEMBAHASAN 

3.1. Solusi Komunikasi Visual 

Dikarenakan komunitas B.J.D yang kekurangan dan susah untuk 

mendapatkan maupun mencari properti yang berskala 1:1 untuk boneka mereka, 

Fline akan mengadakan brand activation yang adalah mengikuti sebuah 

pameran, dimana pada pameran tersebut kategori pengunjungnya juga 

mencakup para pemilik B.J.D di Indonesia dan sudah didatangi oleh pengunjung 

kurang lebih 5000 orang (anicult, 2015). Pada saat mengikuti pameran yang 

berskala international dan hanya berlangsung pada dua hari itu, akan diadakan 

sebuah kontes fotografi B.J.D secara langsung dengan menggunakan produk 

terbaru milik Fline berikut dengan diorama yang bersifat limited edition. 

Pemenang dari kontes tersebut akan mendapatkan produk Fline secara langsung 

pada hari terakhir pameran. 

3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang akan dipakai adalah victorian style. Melalui hasil 

analisa kompetitor maupun perusahaan yang berkecimpungan dalam B.J.D, 

B.J.D cenderung untuk tidak menghilangkan kesan klasik dari asal usul boneka 

yang adalah berasal dari Eropa (memiliki berbagaimacam bentuk ukiran). Gaya 

desain victorian adalah gaya desain yang terjadi pada jaman 1937 dimana 

masyarakat gemar untuk mengaplikasikan ornamen-ornamen yang menarik 

kepada karya-karya mereka. Gaya desain victorian memiliki karakteristik dengan 

menggunakan border yang dekoratif dan mayoritas desain yang ditampilkan 

bergambar dan memiliki tulisan yang cenderung klasik. (Liam, 2012) Gaya 

desain victorian yang akan diambil adalah gaya desain yang pantas untuk 

diaplikasikan pada produk-produk masa kini. 
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Gambar 3.1 Gaya desain victorian pada produk masa kini 

Sumber: Dokumentasi pribadi Fline (2016) 

 

3.1.2. Konsep Tipografi  

 Typeface yang digunakan adalah Book Antiqua. Typeface ini memiliki 

ciri khas dengan menggunakan serif yang dimana juga merupakan salah satu 

turunan dari typeface Palatino. Typeface ini terkategorikan pada old style 

typeface. Old style typeface adalah typeface yang memiliki kesan sejarah dan 

lama karena masih memiliki kecenderungan seperti tulisan tangan. Selain itu 

pada typefacenya juga memiliki ketebalan dan ketipisan yang berbeda pada 

setiap hurufnya. Tidak hanya itu mereka juga memiliki ciri khas dengan 

menggunakan serif dan setiap hurufnya cenderung untuk lebih berproporsi lebih 

baik antara huruf besar dan huruf kecil. (Boardley, 2008) Dikarenakan itulah 

typeface Book Antiqua ini cocok untuk digunakan sebagai typeface Fline, karena 

memiliki kesan klasik akan tetapi huruf maupun angka masih dapat terbaca 

dengan sangat jelas. Selain itu typeface ini juga berasalkan dari benua Eropa 

dan sering digunakan untuk tulisan yang bersifat historis juga memiliki asal usul 

dari benua Eropa dan cocok dengan gaya desain victorian. 
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Gambar 3.2 Typeface Book Antiqua 

Sumber : http://www.identifont.com (2016) 

 

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

 Konsep warna yang digunakan adalah warna coklat. Warna coklat 

tergolong pada warna yang hangat dan memiliki makna terpercaya, natural, 

stabilitas, kenyamanan, elegan dan klasik. (Scott-Kemmis, 2016). Berdasarkan 

Adams Morioka dan Terry Stone pada bukunya “Color Harmony”, Warna coklat 

merupakan warna kayu dan juga warna yang memiliki sifat natural maupun alam. 

Coklat tua berartikan kekokohan dan coklat muda berartikan keramahan dan 

menyambut. (Olesen, 2016) 

 Dengan adanya arti bahwa coklat merupakan warna yang menunjukkan 

dan memiliki makna elegan, klasik maupun natural maka warna coklat sangat 

cocok dengan Fline yang berkecimpungan dalam boneka yang awal muasalnya 

dari jaman Eropa dahulu dan bersifat klasik. Dengan adanya makna natural 

maka dapat memberikan petunjuk bahwa Fline memiliki produk yang 

berfokuskan pada perabotan miniatur.  

 Berikut ini adalah warna coklat yang digunakan oleh Fline: 
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Gambar 3.3 Color Palette yang digunakan Fline 

Sumber: Dokumentasi pribadi Fline (2016) 

 

3.2. Pemilihan Media 

 
Media merupakan sebuah cara yang terbaik untuk bercerita mengenai 

produk maupun brand secara visual (Stephanie, The Revolution of Marketing, 

2014). Konsumen Fline gemar untuk menjelajahi dunia internet, hal itu karena 

barang-barang yang mereka butuhkan untuk keperluan B.J.D tidak dapat dengan 

mudahnya didapatkan maupun dimasukkan di Indonesia. Situs-situs yang sering 

mereka kunjungi sehari-hari adalah Facebook page, Website dan Instagram.  

1. Facebook page akan digunakan untuk membangun awareness akan 

kegiatan event yang akan diadakan oleh Fline secara online agar dapat 

dengan cepat menyebar karena akan diposting di page komunitas B.J.D 

Indonesia. Facebook digunakan oleh masyarakat untuk melihat kegiatan 

terbaru yang akan dilakukan oleh setiap perusahaan secara mudah dan 

selain itu facebook dapat memberikan timbal balik yang menarik dengan 

cara menggunakan “like’ pada page. Dengan menggunakan hal tersebut, 

admin dari page tersebut dapat melihat perkembangan bisnis dengan 

baik (diamond, 2015). Pemilik B.J.D yang merupakan konsumen Fline 

sering sekali membuka dan memberikan informasi terbaru mengenai 

segala hal menyangkut boneka mereka maupun pameran-pameran 
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terdekat sehari-harinya. Maka karena itulah Facebook menjadi sebuah 

wadah yang cocok digunakan untuk membangun dan memperkenalkan 

Fline kepada target market yakni para pemilik B.J.D di Indonesia. 

2. Website digunakan untuk memberitahukan pada konsumen bahwa Fline 

tidak hanya dapat dijangkau melalui facebook dan pameran akan tetapi 

juga dapat dijangkau secara resmi melalui website dan dapat melihat 

protfolio barang apa saja yang telah dibuat oleh Fline secara langsung. 

Kebiasaan dari pemilik B.J.D adalah setiap bisnis yang berkecimpungan 

dalam bidang B.J.D selalu ingin melihat website dan jika tertarik akan 

dikontak melalui private message entah dari social media ataupun media 

lainnya. Selain itu mereka juga seringkali membuka website khusus untuk 

melihat barang-barang apa saja yang telah dibuat oleh brand tersebut 

dan bisa memesannya langsung. 

3. Instagram digunakan untuk membantu reposting dan reminder kepada 

pemilik B.J.D mengenai kontes yang digelar oleh Fline. Instagram adalah 

sosial media yang bagus untuk memberikan tampilan visual yang cepat 

dan praktis karena berbasiskan pada handphone maupun jenis tablet 

yang lainnya. Instagram memiliki kelebihan yang sering digunakan yaitu 

memposting dengan menggunakan hashtag yang dapat menjadi kata 

kunci untuk mencari hal yang sama, terdapat juga followers yang adalah 

orang-orang yang mengikuti segala perkembangan terbaru dari akun 

yang telah diikuti (diamond, 2015). Menurut survei kepada konsumen 

Fline, tidak menutup kemungkinan bagi pemilik B.J.D untuk melihat dan 

bertanya-tanya maupun komentar sebuah barang melalui instagram. Hal 

itu karena instagram lebih mudah dilihat kapan pun dan dimana pun. 

Kebiasaan dari pemilik B.J.D adalah membuka instagram untuk melihat 

foto-foto untuk melihat pemberitahuan terbaru dari berbagaimacam akun 

dan melike foto-foto yang bagus dan menarik mengenai B.J.D. 
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Gambar 3.4 Instagram posting 

Sumber: Instagram  

 

Pada tahun 2016 Mei banyak pemilik B.J.D yang juga mendatangi acara di 

Surabaya bernama AniCult, dengan membawa boneka mereka dan membeli 

barang-barang yang ready stock maupun pre-order untuk boneka mereka. 

Dikarenakan itulah dibutuhkan flyer, X-banner, poster sebagai media promosi di 

event. Media-media tersebut cenderung digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai brand maupun produk Fline. 

4. Pendekatan flyer ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menarik perhatian calon konsumen terhadap produk maupun jasa yang 

akan diberikan secara terus menerus dan seringkali digunakan untuk 

sebuah acara seperti pameran maupun festival dan bazaar (Interactive 

bees, 2015). Flyer digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai 

keunikan dari produk dan brand Fline, Melalui flyer yang disebarkan pada 

saat pameran akan menarik calon konsumen secara baik, hal ini karena 

di Surabaya para pemilik B.J.D masih kesusahan untuk mencari furnitur 

yang cocok dengan boneka mereka dan masih belum ada banyak bisnis 

yang berani untuk membuka bisnis mereka di pameran.  

5. X-banner seringkali digunakan sebuah perusahaan untuk memperlihatkan 

promosi yang sedang mereka jalankan secara besar sehingga mudah 

dilihat oleh calon konsumen dari jauh. Selain itu x-banner dapat di 

bongkar pasang, sehingga mempermudah perusahaan untuk 

menyimpannya kembali ketika selesai dipakai (PrintBanner, 2015). X-

banner dibuat untuk memberitahukan kontes Fline agar mudah dilihat 

oleh konsumen dari jauh. Dikarenakan konsumen Fline merupakan 
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pribadi yang cenderung mengikuti informasi dengan baik dan terbuka 

akan ide-ide yang baru, maka x-banner ini dapat menjadi sebuah cara 

promosi yang menarik perhatian mereka. 

6. Poster digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen secara tidak 

langsung dan selalu digunakan pada saat pameran maupun acara yang 

lainnya agar dapat menarik pengunjung untuk melihat apa yang diberikan 

oleh perusahaan (Daniel Tolliday, 2016). Poster memiliki kegunaan untuk 

memberikan pengumuman dan bagaimana cara kerja kontes foto yang 

diadakan oleh Fline pada saat acara. Mengingat bahwa konsumen Fline 

merupakan konsumen yang gemar untuk melihat produk-produk baru 

yang khususnya bergerak dalam bidang B.J.D, maka poster yang 

cenderung memiliki banyak gambar akan menarik perhatian mereka 

untuk mendekat dan membaca dengan baik. 

7. Selain itu ada juga packaging yang digunakan agar produk aman dalam 

pengiriman dan juga dibuat untuk membangun adanya rasa kepercayaan 

antara konsumen dan perusahaan. Konsumen tentunya ingin agar barang 

yang mereka beli tidaklah cacat produksi maupun rusak ditengah 

pengiriman dikarenakan itulah maka packaging harus kuat dan dapat 

melindungi barang yang ada didalamnya dengan baik. Dengan guna agar 

konsumen juga puas dengan pelayanan Fline berikut dengan produk. 

Melalui packaging brand Fline juga dapat dikenal dengan baik. 

8. Untuk mempermudah proses DIY yang disajikan oleh Fline, terdapat juga 

video tutorial bagaimana cara merakit furnitur milik Fline dan cara-cara 

penggunaan dari furnitur tersebut. Youtube merupakan wadah yang 

sangat cocok untuk melihat maupun mencari video dan dilihat secara 

online. Menurut Ignite Social Media, Youtube memiliki jumlah pengunjung 

yang tercatat menjadi nomor dua di dunia setelah facebook dan hingga 

tahun 2016 tetap sering digunakan. Konsumen Fline mayoritas bergerak 

dalam dunia sosial media, karena itulah hal-hal yang bersifat data lebih 

dapat dilihat dan mengena kepada mereka. Selain itu dengan adanya 

video maka brand Fline dapat dikenal karena video yang dibuat 

beracukan pada produk Fline, sehingga konsumen yang selalu melihat 

melalui handphone maupun tablet atau laptop dapat menyaksikan betapa 

mudahnya dalam merakit produk Fline dan tertarik untuk membelinya. 
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3.2.1. Media Timeline  

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 
Facebook 

Page 
Timeline 

Mei – Juni 2017 Facebook 

Membangun 
awareness akan 
kegiatan event 

yang akan 
diadakan oleh 
Fline secara 

online 

2 Website Mei 2017 dibuka  
Meletakkan 
pemesanan 

produk 

3 
Instagram 

Post 
Mei – Juni 2017 Instagram 

Reposting dan 
reminder 

mengenai acara 

4 Flyer 
Juni 2017 (pada 
saat pameran 

berjalan) 

Tunjungan Plaza 
Lt.6 convention 

Hall 

Menyampaikan 
keunikan dari 

produk 

5 X-banner 
Juni 2017 (pada 
saat pameran 

berjalan) 

Tunjungan Plaza 
Lt.6 convention 

Hall 

Memberitahukan 
kontes Fline agar 
mudah dilihat oleh 

konsumen 

6 

Poster event  

(4 foto 
poster, 1 

poster event, 
1 poster rules 

& 
regulations) 

Juni 2017 (pada 
saat pameran 

berjalan) 

Tunjungan Plaza 
Lt.6 convention 

Hall 

Memberitahukan 
Value Proposition 

Fline kepada 
konsumen. 

7 Packaging 
Juni 2017 (pada 
saat pameran 

berjalan) 

Tunjungan Plaza 
Lt.6 convention 

Hall 

Memberikan 
keamanan produk 
dan membangun 
rasa kepercayaan 
antara konsumen 
dan perusahaan. 

8 Video tutorial 
Mei 2017 akan di 

launch 
Youtube 

Memberikan 
kemudahan dan 
brand awareness 
pada konsumen 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 
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3.3. Anggaran Belanja Desain 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Website 
Biaya 

Operasional 
12 bln 

Rp. 
6.000.000 

Rp. 
6.000.000 

2 Flyer Biaya Cetak 
1000 pcs 

untuk 2 hari 
pameran 

A5 

@Rp. 450 

Rp. 
450.000 

3 
X-Banner 

indoor 
Biaya Cetak 1 pcs 

Rp. 
185.000 

Rp. 
185.000 

4 

Poster event  

(4 foto poster, 
1 poster 
event, 1 

poster rules & 
regulations) 

Biaya Cetak 6 pcs 

A3 

@Rp. 
30.000 

Rp. 
180.000 

5 Packaging Biaya Cetak 500 pcs 
@Rp. 
10.000 

Rp. 
5.000.000 

6 
Pengambilan 
video produk 

Biaya 
Pembuatan 1 video 

Rp. 
4.000.000 

Rp. 
4.000.000 

7 
Pengambilan 
foto produk 

Biaya 
Pemotretan 

20 foto 
@Rp. 

150.000 
Rp. 

3.000.000 

8 
Booth di 
Anicult 

Biaya booth 2 booth 
@Rp. 

750.000 
Rp. 

1.500.000 

9 
Biaya desain 

booth 
Biaya Desain 

Exhibition 
package 

Rp. 
6.500.000 

Rp. 
6.500.000 

Total 
Rp. 

26.815.000

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 


