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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

Dalam pengumpulan data dengan metode kualitatif, penulis melakukan 

wawancara dengan pemilik Pisang Goreng Madu Bu Nanik dan focus group 

discussion (FGD) bersama target market dengan usia 25-45 tahun yang gemar 

memakan camilan.  Sedangkan data kuantitatif, menyebarkan kuisioner tentang 

identitas brand dari Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

3.1.1. Wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan anak pemilik Pisang Goreng Madu Bu 

Nanik yaitu Ibu Michelle Molloy yang mengurus usaha orang tuanya. Wawancara 

dilakukan melalui email ke pisangbunanik@gmail.com pada tanggal 15 Februari 

2019. Ibu Michelle menjelaskan sejarah Pisang Goreng Bu Nanik ini merupakan 

inovasi dari Ibu Nanik yang ingin memenuhi keinginan ibunda beliau untuk 

memakan pisang goreng yang tanpa gula karena ibunda beliau mengidap penyakit 

diabetes. Awalnya Bu Nanik mengawali usaha kuliner dengan membuka jasa 

katering untuk hotel-hotel besar di Jakarta. Menu makanan biasanya disajikan 

dengan tambahan penutup buah segar seperti pisang, anggur, kelengkeng dan 

buah lainnya. Banyaknya pisang yang kurang bagus mendorong Bu Nanik untuk 

mailto:pisangbunanik@gmail.com
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mengolah kembali menjadi pisang goreng yang dapat dikonsumsi. Bu Nanik 

mencampurkan madu ke adonan pisang sebagai pengganti gula, dan pisang raja 

sendiri sudah memiliki gula alami yang cukup. 

Pisang goreng madu buatan Ibu Nanik pertama kali hanya menjadi 

konsumsi keluarga dan jasa kateringnya. Banyak karyawan hotel yang 

beranggapan bahwa pisang goreng madu yang dibuat oleh Ibu Nanik merupakan 

makanan gosong. Ibu Nanik menjelaskan bahwa warna hitam yang ada di pisang 

goreng itu merupakan hasil dari caramelization dari campuran madu. Permintaan 

untuk pesanan pisang goreng gosong semakin banyak dari konsumen katering Ibu 

Nanik. Tahun 2007. Pisang Goreng Madu Bu Nanik mulai diperkenalkan ke 

publik dengan cara membagikan tester ke orang-orang dan dimulai dari gerai kecil 

didepan katering. Pisang Goreng Madu Bu Nanik mulai berkembang setelah 

mengikuti berbagai bazaar makanan pada tahun 2009 seperti bazaar di Universitas 

Tarumanegara dan Pemerintah Kota Jakarta Barat.  Ibu Nanik akhirnya 

menentukan pilihan untuk membuka bisnis pisang goreng dan menutup jasa 

kateringnya. Pada tahun 2015, toko Pisang Goreng Madu Bu Nanik dibuka dan 

mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar, khususnya daerah Jakarta 

Barat. (Aziza, 2017) 

Visi dan misi Pisang Goreng Madu Bu Nanik adalah untuk menciptakan 

dan berinovasi dengan produk-produk aneka jajanan tradisional yang terjangkau 

juga unik serta bercitra rasa tinggi. Pisang goreng madu merupakan produk 

andalan, selain itu masih banyak jajanan tradisional lainnya seperti ubi goreng 

madu, nanas goreng madu, cempedak goreng madu, nangka goreng madu, sukun 
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goreng madu atau asin, ote-ote (bakwan sayur dan udang), kampi ayam (kulit 

pangsit dana yam cincang), risoles spaghetti (risoles dengan isi spaghetti dan 

daging), martabak granat (telur asin, ayam dan cabe rawit), tahu tempur (tahu isi 

ayam dan udang) dan stik otak-otak. 

Kalangan menengah keatas menjadi target market dari Pisang Goreng 

Madu Bu Nanik. Harga yang terjangkau yaitu Rp. 5.000 hingga Rp. 7.000 per 

satuan (belum termasuk pajak). Ibu Michelle mengatakan bahwa tidak memiliki 

target khusus untuk usia, karena dari balita sampai lansia dapat mengkonsumsi 

produk ini. Lingkup penjualan masih disekitar Jabodetabek melalui delivery dan 

ojek online, kedepannya Pisang Goreng Madu Bu Nanik akan memperluas 

jangkauan dan memperbanyak cabang. Banyak bisnis kuliner baru yang ingin 

berjualan yang sama dengan pisang goreng madu ini, karena Pisang Goreng Madu 

Bu Nanik ini merupakan pelopor, Ibu Michelle mengatakan customer akan lebih 

pintar memilih produk. 

  
Gambar 3.1. Logo Pisang Goreng Madu Bu Nanik 
 (https://bajo.jumbomark.com/labels/DID2018025561) 
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Kesan yang ingin dibangun logo Pisang Goreng Madu Bu Nanik adalah 

murah meriah, lezat dan unik. Penulis menanyakan makna dibalik logo yang 

digunakan sekarang, yaitu menggunakan gambaran Bu Nanik sebagai ikon utama 

dari brand ini, juga ingin merepresentasikan kesederhanaan bahan yang 

digunakan. Promosi yang sudah dilakukan Pisang Goreng Madu Bu Nanik adalah 

promosi dalam dan luar negri, online, dan media lokal. 

  

Gambar 3.2. Hasil Wawancara Melalui E-mail 

 

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan adalah bahwa Pisang Goreng 

Madu Bu Nanik merupakan pelopor atau brand yang pertama kali 

memperkenalkan pisang goreng madu yang khas di kalangan masyarakat. Selain 

itu, penulis juga mendapatkan makna dari brand Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

Analisis data yang sudah didapatkan akan digunakan dalam merancang brand 

Pisang Goreng Madu Bu Nanik yang baru. 
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3.1.2 Focus Group Discussion (FGD) 

Penulis melakukan FGD dengan ibu Diana, ibu Ningsih, ibu Wina, ibu Hety, ibu 

Sutarni, dan ibu Sri pada tanggal 6 Maret 2019 di GKBJ Taman Kencana. Tujuan 

dari FGD ini adalah untuk memperdalam pandangan masyarakat terhadap 

identitas brand Pisang Goreng Madu Bu Nanik. Penulis membuka topik dengan 

menanyakan Narasumber mengatakan bahwa mereka sering memesan Pisang 

Goreng Madu Bu Nanik sejak 3 tahun lalu untuk acara-acara besar gereja. Salah 

satu narasumber menjelaskan alasan utama memesan Pisang Goreng Madu Bu 

Nanik ini karena biasanya dikonsumsi sebagai snack atau camilan dalam acara 

gereja, dan ukurannya yang lumayan besar dengan rasa yang enak. Para 

narasumber mengetahui brand Pisang Goreng Madu Bu Nanik melalui berita dan 

lebih banyak mendapatkan informasi melalui rekomendasi orang sekitar. Penulis 

mendapatkan bahwa para narasumber kesulitan untuk mengucapkan secara 

lengkap brand Pisang Goreng Madu Bu Nanik, jawaban mereka kebanyakan 

hanya menyebutkan “Bu Nanik”, karena menurut narasumber, mereka tidak 

pernah menyebutkan brand Pisang Goreng Madu Bu Nanik karena terlalu panjang 

jadi susah untuk diingat, apalagi jika harus mengucapkan dengan lengkap. Dari 6 

narasumber, hanya 2 narasumber yang dapat mengingat identitas dari Pisang 

Goreng Madu Bu Nanik. Narasumber menjawab bahwa mereka kurang bisa 

mendeskripsikan logo, hanya mengingat kemasan yang berwarna hijau. 

Selebihnya kurang dapat mengingat secara detil identitas dari Pisang Goreng 

Madu Bu Nanik. Penulis menunjukan gambar atau logo dari Pisang Goreng Madu 
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Bu Nanik, sebagian besar menyatakan tidak terlalu ingat pada logo tersebut dan 

hanya sedikit yang dapat menjelaskan ada sosok Bu Nanik di logonya. Penulis 

menanyakan tentang kesan narasumber terhadap logo Pisang Goreng Madu Bu 

Nanik, mereka menyatakan logo yang dipakai sekarang kurang mirip dengan 

sosok aslinya, dan juga sosok aslinya menggunakan kacamata. Selain itu, 

ungkapan mereka terhadap logo ini adalah terlalu rumit bentuknya, seram, 

menjual pisang madu, dan cocok untuk gambar mata uang. Ada juga yang 

mengatakan bahwa logo tersebut sudah mirip dengan ibu Nanik yang asli. 

Sebagian besar narasumber tidak dapat menyebutkan nama brand secara lengkap 

dan juga logo kurang dikenal karena rumit. 

 

Gambar 3.3. Foto FGD 
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Hasil dari FGD yang sudah dilakukan adalah bahwa brand Pisang Goreng 

Madu Bu Nanik ini sudah menjadi top of mind bagi konsumennya, karena 

sebagian besar membandingan brand tersebuk dengan brand yang lainnya dengan 

produk yang sama maupun mirip. Menurut narasumber, logo yang digunakan sulit 

untuk diingat karena banyaknya elemen visual atau gambar yang harus diingat, 

selain itu jika digunakan dalam media dengan skala kecil maka detil logo akan 

hilang. Nama brand Pisang Goreng Madu Bu Nanik juga sulit untuk diucapkan 

dan dieja secara lengkap, biasanya para narasumber hanya menggunakan kata atau 

nama pemilik yaitu “Nanik” dan juga “Bu Nanik” karena sudah mengetahui 

bahwa nama “Nanik” merupakan ikon dari pisang goreng madu. 

3.1.3 Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuisioner dengan target responden usia 25-45 tahun di 

daerah Jabodetabek. Penulis mendapatkan total 109 responden. Dalam 

menyebarkan kuesioner ini, penulis ingin mengumpulkan data tentang pandangan 

audiens terhadap identitas visual yang digunakan Pisang Goreng Madu Bu Nanik 

dan juga mengetahui cara audiens menyebutkan nama brand.  

Penulis menunjukan identitas logo dari Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

Sebanyak 77,1% dari keseluruhan responden tidak pernah melihat, dan sebesar 

22,9% pernah melihat. Ini menandakan bahwa logo dari Pisang Goreng Madu Bu 

Nanik susah diingat dan hanya sedikit yang familiar dengan logo tersebut. 
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Gambar 3.4. Hasil Kuesioner 
 

Kesan yang muncul pertama kali saat melihat logo tersebut adalah jadul, 

orang/ibu/tante menjual pisang, dan kebanyakan menjawab “menjual pisang”. 

Kesan yang ingin disampaikan oleh Pisang Goreng Madu Bu Nanik melalui logo 

mereka adalah kesederhanaan. 

 

Gambar 3.5. Hasil Kuesioner 
 

Sebagian besar responden tidak dapat menyebutkan nama brand secara 

lengkap yaitu “Pisang Goreng Madu Bu Nanik”, dan biasa hanya menggunakan 

nama “Nanik” tanpa menyebutkan brand secara lengkap. 
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Gambar 3.6. Hasil Kuesioner 

 

Kesimpulan dari hasil penyebaran kuesioner adalah sebagian besar audiens 

belum mengetahui secara lengkap dan detail dalam menggambarkan elemen-

elemen visual yang terdapat pada logo Pisang Goreng Madu Bu Nanik, walaupun 

sebagian besar mengetahui brand Pisang Goreng Madu Bu Nanik. Selain itu, hasil 

dari kuesioner yang menanyakan tentang bagaimana menyebutkan brand name 

dari Pisang Goreng Madu Bu Nanik, hanya beberapa responden yang dapat 

menyebutkan nama brand secara lengkap.  

3.1.4 Observasi 

Penulis melakukan observasi langsung ke toko Pisang Goreng Madu Bu Nanik 

yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Raya no.67, Tanjung Duren Utara, Kota 

Jakarta Barat. Toko Pisang Goreng Bu Nanik buka pada pukul jam 6 pagi sampai 

jam 7 malam.  
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Penulis dapat melihat secara langsung proses memasak yang dilakukan 

disana. Adonan makanan dimasak 4 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal, 

pertama dimasukan ke dalam pengorengan pertama hingga terakhir. Proses ini 

dilakukan agar terjadinya caramelization dari campuran madu dan juga 

menciptakan tekstur yang crispy. Setelah digoreng, dibiarkan di tempat pengering 

agar minyak dalam makanan dapat berkurang, lalu dimasukan ke dalam rak 

makanan. 

Untuk melakukan pemesanan, pembeli dapat memesan secara langsung di 

tempat pemesanan lalu diproses dan menunggu nomor antrian (jika toko sedang 

ramai) dan dipanggil ke kasir untuk membayar. Sembari menunggu, customer 

dapat melihat jajanan ringan yang tersedia di tempat.   

  

Gambar 3.7. Observasi Lokasi Pisang Goreng Madu Bu Nanik 

 

Hasil dari Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah masih kurangnya 

visual yang dapat mempermudah konsumen dalam melihat menu yang hanya 
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tersedia di depan tempat pemesanan serta daftar menu yang kurang jelas. 

Penggunaan food tag yang kurang pas dan terlalu kecil juga menyulitkan para 

konsumen mengetahui harga dan ketersediaan stok produk. Poster promosi yang 

hanya terdapat pada meja kasir juga membuat konsumen tidak mengetahui ada 

promo yang ada di gerai tersebut. 

3.1.5 Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting dengan mengobservasi kompetitor-kompetitor 

dari Pisang Goreng Madu Bu Nanik yang merupakan gerai-gerai penjual pisang 

goreng. Tujuan penulis melakukan studi eksisting ini adalah untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan kompetitor. 

1. Sang Pisang 

Sang Pisang merupakan brand yang bergerak di bidang kuliner dengan 

menjual olahan dengan bahan baku pisang, yaitu pisang nugget. Sang Pisang 

sudah dikenal masyarakat sebagai salah satu brand pisang goreng, cabang-

cabangnya sudah menyebar ke kota-kota besar di Indonesia hingga 50 lebih. 

Nama brand Sang Pisang ini mulai dikenal masyarakat sebagai salah satu pisang 

goreng yang popular. Identitasnya memberikan kesan yang fun dengan 

menggunakan warna kuning dan merah yang kontras, serta seekor monyet dengan 

topi koki yang sedang membawa pisang yang merupakan salah satu jenis logo 

character ikonik sehingga mudah diingat oleh audiens (Wheeler, 2018). 
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Gambar 3.8. Logo Sang Pisang 

 

Sang Pisang memperlihatkan menu-menu baru di instagram dengan feeds 

yang disusun rapid an memiliki kesamaan dan konsistensi identitas visual yang 

menggunakan warna kuning dan logo yang selalu berada di pojok kanan atas. 

 

Gambar 3.9. Instagram Sang Pisang 
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Produk yang dijual adalah pisang nugget, pisang gulung, dan juga 

minuman dengan perpaduan rasa pisang. Harga produk yang ditawarkan 

berkisaran Rp. 25.000 untuk satu prosi pisang dengan satu topping, jika ingin 

menambah topping, dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000. Banyak topping yang 

disediakan, sehingga konsumen memiliki kebebasan untuk membeli sesuai selera. 

Sang Pisang juga kadang mengikuti festival kuliner serta mengadakan promosi 

produk. 

2. Bananugget 

Bananugget adalah brand pelopor dari pisang nugget, brand ini yang pertama 

kali muncul dan mulai di masyarakat. Sudah 36 cabang yang tersebar di 

Indonesia. Nama Bananugget ini meggambarkan bentuk produknya yaitu 

pisang goreng diselimuti tepung dan dibentuk menyerupai nugget. Brand 

Bananugget ini menggunakan karakter pisang yang diselimuti “nugget”. 

 

Gambar 3.10. Logo Bananugget 
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Identitas yang digunakan oleh Banannugget adalah warna hijau dengan pola-

pola berbentuk pisang. Konsistensi yang digunakan dalam setiap feeds dengan 

selaras.  

 

 
Gambar 3.11. Instagram Bananugget 

 

Produk yang dijual berkisaran Rp. 20.000 – Rp. 30.000, seperti Sang Pisang, 

setiap penambahan topping dikenakan biaya Rp. 5000. Topping yang 

disediakan lebih sedikit dibandingkan Sang Pisang. Bananugget sering 

mengadakan promo, menyisipkan kuis, dan konten lainnya yang berinteraksi 

dengan konsumen. 
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3. Pisang Goreng Djakarta 

Pisang Goreng Djakarta merupakan salah satu brand pisang goreng yang 

popular di kalangan masyarakat. Konsep dari Pisang Goreng Djakarta adalah 

tradisional, bisa dilihat dari logonya yang terkesan jadul. Identitas yang 

digunakan dalam feeds Instagram dan media sosial lainnya sudah konsisten, 

menggunakan palet warna yang sama dengna desain yang tradisional. Nama 

yang digunakan juga menggunakan ejaan lama yaitu “Djakarta” yaitu kota 

Jakarta. 

 

Gambar 3.12. Logo Pisang Goreng Djakarta 

 

 

Gambar 3.13. Instagram Pisang Goreng Djakarta 
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Hasil dari studi eksisting dengan beberapa kompetitor dari Pisang Goreng 

Madu Bu Nanik adalah semua brand dengan produk utama pisang menggunakan 

gambar pisang sebagai logo yang digunakan. Penggunaan visual yang minimalis 

dalam sosial media pada setiap brand. Nama brand dengan menggunakan pisang 

atau banana menjadi umum dan biasa. Dari hasil ini penulis mendapatkan bahwa 

penggunaan pisang harus dihindari pada logo sehingga menjadi stand out 

dibandingkan dengan brand lainnya, dan juga menggunakan warna selain kuning 

sebagai warna utama brand. 

3.2 Metodologi Perancangan 

Penulis menggunakan metode perancangan brand identity oleh Alina Wheeler 

dalam buku Designing Brand Identity (2018, hlm. 104-105), terdapat 4 proses 

dalam merancang sebuah brand identity: 

3.2.1. Conducting Research  

Dalam memahami sebuah organisasi, hal-hal terpenting yang harus diketahui 

adalah visi, misi, nilai, target market, budaya sebuah perusahaan, kelebihan 

kompetitor, kelebihan dan kekurangan, strategi market, dan yang akan dihadapi 

kedepannya. Melakukan wawancara terhadap pelaku bisnis mendapatkan sudut 

pandang dan persepsi yang berbeda. Hal ini dapat membantu meningkatkan ide 

dan strategi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mengetahui visi dan misi yang 

ingin dicapai sehingga mendapatkan pandangan untuk sebuah identitas yang baru. 

Penulis melakukan proses sebagai berikut: 
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1. Insight 

Memperluas wawasan tentang Pisang Goreng Madu Bu Nanik dengan 

mencari dan mengumpulkan data, contohnnya adalah melakukan interview, 

memahami siapa targetnya, visi, nilai apa yang ingin diberikan kepada 

konsumen, dan lain sebagainya. Penulis melakukan wawancara dengan 

pemilik dari Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

2. Marketing research 

Meneliti pasar dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

menginterpretasi sebuah data yang mempengaruhi pertimbangan konsumen 

dalam memilih produk, jasa, dan brand. Dibutuhkannya sebuah penfasiran 

dalam menganalisa laporan penelitian tentang yang menjadi pilihan konsumen 

dan juga segmentasinya. Pada fase ini, penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara kuisioner online dan observasi, mengumpulkan informasi dan 

data tentang segmentasi yang tepat, serta mencari data tentang pasar dan 

kompetitor dari Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

3. Marketing Audit 

Menganalisa marketing dalam sebuah brand, memberikan informasi, 

komunikasi, dan mengidentifikasi sistem. Meneliti apa yang brand tersebut 

sudah berhasil atau mungkin yang belum berhasil memberikan pelajaran yang 

berharga dalam membentuk identitas yang baru.  

4. Competitive Audit 

Kompetitif audit dapat bersifat dinamik dalam prosesnya mengumpulkan data. 

Mengaudit memeriksa suatu brand kompetitor, kata kunci, dan identitas dalam 
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pasarnya, seperti brandmarks dan tagline. Banyak informasi yang mudah 

didapatkan tentang kompetitor, tetapi lebih baik menganalisa langsung dan 

memposisikan diri sebagai konsumen untuk lebih mendapatkan persepi yang 

berbeda. Mengetahui mengapa konsumen lebih memilih suatu brand 

dibandingkan brand lainnya, disinilah dibutuhkan kesan dan tampilan yang 

berbeda. Penulis mengumpulkan informasi tentang kompetitor yaitu Sang 

Pisang dan Banana Kencana, dengan mengidentifikasi kelebihan dan 

kelemahan setiap brand. 

3.2.2 Clarifying Strategy 

Fase ini mengacu pada analisis, penemuan, perpaduan, kesederhanaan, dan 

kejelasan. Kombinasi dari cara berpikir kreatif baik merupakan strategi yang 

unggul. Dalam fase ini, seluruh hasil dari penelitian dan audit dipilih menjadi ide 

dan menempatkan strategi. Penulis melakukan proses sebagai berikut: 

1. Narrowing the focus 

Menetapkan inti yang ingin disampaikan oleh Pisang Goreng Madu Bu Nanik 

terhadap konsumen. Membuat suatu ide yang besar, biasanya digunakan untuk 

sebuah tagline. Ide ini harus sederhana, mudah untuk dimengerti, dan 

memiliki hubungan emosional, dan mudah dibicarakan. 

2. Positioning 

Brand positioning mempengaruhi segala aspek bukan hanya dengan 

konsumen, tetapi dengan karyawan, kompetitor, hingga publik. Untuk dapat 

memiliki keunggulan, sebuah brand harus bisa memahami kebutuhan 

konsumen, kompetisinya, juga dapat mengganti demografi, teknologi, dan tren 
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yang sedang berlangsung. Fase ini menentukan arah bagi Pisang Goreng 

Madu Bu Nanik untuk memiliki tujuan sesuai dengan bidangnya. 

3. Naming 

Penamaan bukan hanya sebagai sesuatu yang tidak penting. Nama merupakan 

hal yang complex, kreatif, unik. Menemukan nama yang tepat untuk sebuah 

produk, jasa, dan perusahaan yang dapat dilindungi oleh hukum adalah hal 

yang sulit. Nama dapat dipertimbangkan dengan tujuan dari positioning dan 

memiliki sebuah arti yang dibangun seiring dengan berjalannya waktu. 

Menentukan nama baru untuk Pisang Goreng Madu Bu Nanik sehingga publik 

mudah untuk mengucapkan, mudah diingat, dan mudah untuk dieja. 

4. Brand brief 

Sebuah arahan yang baik mencakup kesederhanaan, strategis, dan disetujui 

oleh sebagian besar orang di suatu organisasi. Brand brief merupakan atribut 

dari pemikiran bersama dan persetujuan akan atribut-atribut dalam brand dan 

juga penempatannya. Setelah melakukan brand brief yang sudah disetujui, 

proses selanjutnya adalah creative brief. 

3.2.3 Designing Identity 

Desain merupakan proses pengulangan yang bertujuan untuk mengintergrasikan 

arti dari sebuah bentuk. Desainer yang baik dapat menggunakan strategi imajinasi, 

intuisi, keunggulan sebuah desain, dan pengalaman. Mendesain sebuah identitas 

mencakup beberapa hal dibawah ini: 
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1. Logotype & symbol design 

Menentukan identitas yang ingin dipakai seperti simbol atau logotype. 

Menuangkan ide menjadi sebuah visual sesuai dengan riset yang sudah 

dilakukan. Penulis menetapkan logotype dan simbol/logo sebagai identitas 

baru Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

2. Color 

Memilih warna yang tepat untuk menekspresikan emosi dan sifat dari Pisang 

Goreng Madu Bu Nanik, sehingga memiliki perbedaan dari kompetitor-

kompetitor di bidang yang sama. 

3. Typography 

Memilih font yang dapat berhubungan dengan fungsi tipografi dari Pisang 

Goreng Madu Bu Nanik. Mencari typeface yang dapat digunakan dengan 

mudah dan fleksibel. 

4. Trial application 

Mencoba mengaplikasikan identitas yang baru dari Pisang Goreng Bu Nanik 

ke berbagai macam media seperti surat, brosur, media sosial, iklan, dan 

media-media lainnya.  

3.2.4 Creating Touchpoint 

Konsep desain yang telah disempurnakan dengan menfinalisasi elemen dari 

identitas dan membuat signature. Pemilihan typeface, palet warna, dan elemen 

visual tidak dapat diubah, maka dari itu dibutuhkan kecermatan dalam 

menyempurnakan detail signature. Dalam proses ini, medesain untunk 

menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas dalam mengekspresikan identitas 
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dan memiliki konsistensi dalam berkomunikasi. Penulis melakukan beberapa 

proses sebagai berikut: 

1. Collateral 

Membuat collateral untuk dapat menkomunikasikan sebuah info yang tepat 

kepada konsumen. Penulis merancang informasi yang mudah diakses, 

sehingga Pisang Goreng Madu Bu Nanik dapat mendemonstrasikan kebutuhan 

dan yang diminati konsumen. 

2. Stationery 

Membuat kartu bisnis, kop surat, amplop, label, invoice, nota dan lainnya 

untuk Pisang Goreng Madu Bu Nanik.  

3. Packaging 

Membuat kemasan untuk produk dari Pisang Goreng Madu Bu Nanik. Desain 

kemasa yang bagus dapat menarik perhatian konsumen dan memiliki 

keuntungan dari kompetitor lainnya.  

4. Advertising 

Membuat iklan untuk memperkenalkan ke publik identitas baru yang dimiliki 

oleh Pisang Goreng Madu Bu Nanik. Iklan juga dapat mencakup informasi, 

komunikasi, mempengaruhi, maupun sebuah ajakan.  

5. Vehicles 

Membuat desain kendaraan untuk Pisang Goreng Madu Bu Nanik untuk 

membantu dalam meningkatkan brand awareness di jalan. Kendaraan juga 

dapat membawa suatu pesan, seperti tagline dan nomor telefon. 
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6. Uniforms 

Membuat desain seragam untuk Pisang Goreng Madu Bu Nanik, sebuah 

seragam juga dapat memudahkan kustomer dalam membedakan karyawan. 

Seragam yang baik dapat meningkatkan kebanggaan dan sesuai dengan tempat 

kerja atau lingkungan. 

7. Ephemera 

Ephemera merupakan sebuah objek yang hanya memiliki rentan waktu yang 

pendek, seperti tas kanvas, gelas, topi, dan sebagainya. Membuat ephemera 

untuk meningkatkan marketing dan promosi melalui benda yang memiliki 

logo Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

3.2.5 Managing Assets 

Menciptakan sebuah brand dibutuhkan komitmen dalam jangka yang panjang dan 

sebuah pemimpin untuk mengelola sebuah aset. Proses brand identity dalam tahap 

ini adalah memperlihatkan hasil dari pengelolaan aset, yaitu membuat graphic 

standard manual untuk Pisang Goreng Madu Bu Nanik. 

 

 

 

 

 


