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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses perancangan iklan Batik Kana, penulis melakukan pengumpulan 

data primer maupun sekunder untuk mendapatkan data yang akurat tentang segala 

hal yang berhubungan dengan perjalanan Batik Kana dari sisi promosi, opini 

konsumen dan pendapat target audience. Pengambilan data dilakukan dengan 

metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan F.G.D secara langsung 

kepada narasumber owner Batik Kana, konsumen dari Batik Kana, dan forum 

group discussion bersama target audience. Seluruh kegiatan pengambilan data ini 

di dokumentasikan melalui foto dan audio. 

3.1.1. Sejarah 

 

Gambar 3.1. Logo Kana. 

Pada  awalnya tepatnya di tahun 2007 Sancaya Rini sebagai owner dari brand 

batik tulis Kana hanya berbagi pengalamannya kepada anak-anak muda di sekitar 

komplek rumahnya untuk mengikuti workshop tentang pembuatan batik tulis agar 

anak-anak muda di sekitarnya tidak hanya berdiam diri saja dan bisa 
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menghasilkan sesuatu, Sancaya Rini ingin membuka mata dan pikiran para 

generasi millennials agar tetap melestarikan batik. Pada tahun 2008 ibu Sancaya  

Rini mulai membuka bisnis batik tulis yang dinamai ‘Kanawida’ yang 

mempunyai arti warna-warni, lalu di tahun 2009 ibu Sancaya Rini mendapatkan 

‘Kehati award’ yaitu penghargaan dari yayasan KEHATI (Keanekaragaman 

Hayati Indonesia) untuk seseorang yang giat dalam upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati karena usahanya yang membuat produk fashion dengan 

pewarnaan alam.  

Pada tahun 2010 ingin mengubah image diri dari socialpreneur menjadi 

entrepreneur karena ibu Sancaya Rini ingin benar-benar berbisnis. Lalu pada 

tahun 2011 ibu Sancaya Rini mendapatkan pelatihan mengenai suistainable 

fashion dan oleh trainer-nya produk Kanawida sudah sangat layak disebut 

menjadi produk yang suistainable. Dari situ ibu Sancaya Rini mulai percaya diri 

untuk lebih mengembangkan bisnisnya di brand Kanawida. Terinspirasi dari 

produk anaknya yaitu ‘Blusville‘, pakaian outter untuk laki-laki yang memakai 

teknik pewarnaan alam yang yang meggunakan tumbuhan Indigofera tinctoria 

untuk produknya, lalu ibu Sancaya Rini mempermasalahkan bahwa tidak hanya 

laki-laki saja tapi perempuan juga dapat memakai produk outter yang 

pewarnaannya menggunakan pewarna alam indigo. Pada tahun 2012 ibu Sancaya 

Rini akhirnya membuat brand baru yang diberinama ‘Kana’, nama ‘Kana’ di 

ambil dari brand pertamanya ‘Kanawida’ yang memiliki arti indah dan cantik.   
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Gambar 3.2. Workshop Batik Kana. 

  

  

Gambar 3.3. Proses Membuat Batik Tulis Kana. 
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Gambar 3.4. Proses Membuat Batik Tulis Kana. 

3.1.2. Produk 

Kana memproduksi batik tulis yang ready to wear, dengan pewarnaan alami yaitu 

pewarnaan yang menggunakan bahan dari alam yaitu tumbuhan Indigofera 

tinctoria. Batik Kana memiliki ciri khas dominan warna biru yang dihiasi motif 

batik berwarna putih. Kana memiliki produk seperti kemeja, kimono, tunik, dress, 

vest, dll. Semua produknya adalah hasil buah tangan ibu Sancaya Rini dan hanya 

batik tulis dibantu oleh asistennya untuk proses malam (lilin) pada motif 

produknya. Produk Kana sama sekali tidak ada yang menggunakan teknik cap 

atau print. Produknya tidak diproduksi massal, setiap model produknya terbatas 

karena menurut Sancaya Rini membosankan kalau membuat produk yang 

motifnya selalu sama. Dalam setahun Sancaya Rini membagi tiga kali produksi 

model produknya dan setiap satu kali produksi paling banyak 7-10 model saja dan 

setiap satu model produknya diproduksi terbatas kadang hanya 1 sampai 3 model 
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yang sama. Kemudian pada satu kali produksi Kana membuat katalog digital yang 

diunggah di websitenya.  

 

 

Gambar 3.5. Produk-Produk Batik Kana. 

 

3.1.3. Wawancara 

Untuk memahami permasalahan dan urgensi lebih mendalam terhadap 

perkembangan brand batik Kana dan respon masyarakat, penulis melakukan 

wawancara secara langsung. Wawancara yang dilakukan penulis berfungsi 

sebagai data pendukung bagi penulis untuk mengetahui subjek lebih dalam serta 

memahami masalah yang ada sehingga penulis memiliki gambaran solusi bagi 

masalah tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber 

antara lain sebagai berikut: 
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3.1.3.1. Wawancara Owner Kana 

Penulis melakukan wawancara langsung kepada ibu Sancaya Rini selaku owner 

dari Kana untuk melengkapi data-data penulis. Wawancara dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 12 Februari 2019 di kediaman ibu Sancaya Rini yang berlamat di 

Jl. H. Saleh No.2 – Pamulang – Tangerang Selatan.  

Dari wawancara kepada Ibu Sancaya Rini, ia menceritakan sejarah 

terbentuknya Kana  ingin membuat produk fashion  yang berkonsep slow fashion, 

suistainable, dan ethical. Latar belakang konsep Kana sudah ada dari Kanawida, 

namun brand Kanawida memiliki target pasar sendiri yaitu untuk usia matang, 

kira-kira untuk 30-40 tahun ke atas karena Kanawida memproduksi kain panjang, 

selendang dan kain sutra jadi bukan dipakai untuk keseharian karena produk  

Kanawida bahan bakunya cukup mahal berkisar dari harga 1.500.000-

6.000.000. Namun produk Kana lebih cenderung ke dewasa awal sekitar umur 25-

35 karena produk-produk dari Kana adalah ready to wear, ia ingin mengenalkan 

batik tulis dengan warna indigo kepada anak-anak muda terutama anak muda, 

karena mereka sangat bisa memakai produk yang ramah lingkungan dan memakai 

produk yang ketahannya lama agar tidak sekali pakai saja tapi bisa dipakai untuk 

keseharian. Sebenarnya, motif-motif yang dibuat terinspirasi dari fenomena 

sehari-hari seperti daun jatuh di halaman rumahnya yang kemudian dijiplak, dan 

dikembangkan menjadi motif batik tulis Kana. Untuk mengenalkan ke anak muda, 

beliau memutuskan untuk membuat produk ready to wear. Menerut beliau 

Pakaian tersebut harus nyaman dipakai, simple, dan bisa dipakai kemana saja. 

Itulah konsep awal brand Kana sendiri. Kana juga sering membuat workshop 
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untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda agar mengetahui bagaimana 

proses membatik dengan pewarnaan alam dengan teknik celup menggunakan 

tumbuhan Indigofera Tinctoria.  

Sancaya Rini mengatakan brand Kana tidak memiliki store sendiri untuk 

menjual produknya, hanya melakukan penjualan pada media sosial Instagram, 

website dan toko retail. Untuk online store Kana menggunakan website dan media 

sosial Instagram untuk katalog produknya. Toko retail Kana bertempat di 

AlunAlun Grand Indonesia - Jakarta dan The Goods Dept Pasific Place - Jakarta.  

  

Gambar 3.6. Wawancara Sancaya Rini selaku Owner Batik Kana. 

Perancangan iklan batik..., Muhammad Hilmi, FSD UMN, 2019



62 

 

3.1.3.2. Wawancara Konsumen Kana 

Penulis melakukan wawancara langsung kepada konsumen dari Kana untuk 

melengkapi data-data penulis. Penulis meminta kepada ibu Sancaya Rini 

informasi beberapa konsumen yang pernah membeli produk Kana.  

1. Repita Ibrahim   

Umur : 23 tahun  

Domisili : Kemang – Jakarta Selatan  

Pekerjaan : Wiraswasta  

Penulis melakukan wawancara langsung kepada Repita Ibrahim selaku 

konsumen dari Kana. Dari wawancara kepada Repita, ia mengatakan bahwa ia 

membeli produk Kana karena model produknya yang elegan, motif pada batiknya 

yang simpel dan menarik, tidak seperti kebanyakan batik lainnya yang terlalu 

ramai ornamen pada batiknya dan setelah memakai produknya, juga tidak gerah 

dipakai, jadi bisa dipakai untuk hang out tidak untuk ke acara formal saja.  Repita 

mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa Kana menggunakan teknik 

pewarnaan alam indigo pada produk Kana, Repita juga mengetahui produk Kana 

dari temannya di media sosial Instagram yang sudah memakai produk Kana .  
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Gambar 3.7. Wawancara Repita Ibrahim. 

 

2. Burhanudin  

Umur : 32 tahun  

Domisili : Pondok Labu – Jakarta Selatan  

Pekerjaan : Pegawai Swasta  

SES : B  

Penulis melakukan wawancara langsung kepada Burhanudin atau 

biasa di sapa dengan panggilan Burhan selaku konsumen dari Kana. Dari 

wawancara kepada Burhan ia membeli produk Kana karena ia menyukai 
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motif dari model produknya yang unik seperti menambahkan motif batik pada 

patch yang kemudian di gabungkan di kemeja, walaupun satu ukuran tapi 

tetap nyaman dipakai kemanamana bahkan Burhan memakai untuk kerja. 

Burhan mengetahui produk Kana dari temannya, lalu ia melihat katalog 

produk Kana di media Instagram yang merujuk ke website untuk 

pembeliannya. Setelah mengetahui bahwa ternyata Kana juga sering 

mengadakan workshop secara terbuka dirumah ibu Sancaya Rini yang ia 

dapatkan informasinya dari akun instagram @Kanagoods , ia menjadi 

mengetahui bahwa proses pembuatan produk Kana menggunakan teknik 

pewarnaan alam yang awalnya Burhan sama sekali tidak mengetahui bahwa 

produk Kana menggunakan teknik pewarnaan alami.  

 

Gambar 3.8. Wawancara Burhanuddin. 
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3. Richad Sandi G.  

Umur : 28 Tahun  

Domisili : Cibubur – Jakarta Timur  

Pekerjaan : Karyawan  

Penulis melakukan wawancara langsung kepada Richad Sandi G. selaku 

konsumen dari Kana. Dari wawancara kepada Richad ia membeli Kimono dari 

Kana. Richad juga mengatakan produk Kana menarik dan elegan serta motifnya 

dan batik berwarna biru yang tidak norak jika dipakai sehari-hari walaupun ia 

tidak mengetahui bahwa Kana menggunakan teknik pewarnaan alam yang 

menggunakan tumbuhan indigofera tinctoria. Richad juga mengatakan ia 

mengetahui produk Kana dari event Brightspot Market yang digelar di mall 

Pacific Place.  

 

Gambar 3.9. Wawancara Richad Sandi. 
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4. Alika Aprillia  

Umur : 25 tahun  

Domisili : Cilandak – Jakarta Selatan  

Pekerjaan : Wiraswasta  

Penulis melakukan wawancara langsung kepada Alika Aprillia selaku 

konsumen dari Kana. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Alika, ia membeli 

produk Kana karena menurutnya produk yang ia beli sangat unik dan lucu, dari 

motif alang-alang yang simpel pada dress dan warna biru yang cerah, batik tulis 

Kana juga modelnya kekinian dan setiap modelnya hanya diproduksi sedikit jadi 

setiap model tidak banyak orang yang memakainya yang membuat Alika membeli 

produk dari Kana. Alika tidak mengetahui bahwa produk Kana menggunakan 

teknik pewarnaan alam indigo pada produknya. Alika mengetahui produk Kana 

karena tidak sengaja sedang hang out bersama teman-temannya di mall Pasific 

Place kemudian ia mampir ke toko The Goods Dept lalu menemukan produk 

Kana dan ia membeli salah satu produk dari Kana walaupun harganya yang 

lumayan mahal.  
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Gambar 3.10. Wawancara Alika Aprillia. 

3.1.3.3. Kesimpulan Wawancara Konsumen 

  

Dari wawancara kepada 4 konsumen Kana, penulis dapat menyimpulan hasil dari 

wawancara bahwa konsumen membeli Kana karena keunikan produknya baik dari 

warna dan motif batiknya, namun hanya 1 dari 4 orang konsumen yang 

mengetahui bahwa produk Kana menggunakan teknik pewarnaan alam indigo. 

Rata-rata konsumen yang telah diwawancarai mengetahui produk Kana dari media 

sosial Instagram.  

3.1.4. F.G.D (Forum Group Discussion) 

Menurut Irwanto (2006) FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan 

informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat 

spesifik melalui diskusi kelompok (hlm. 1-2). 

Untuk memperkuat data penulis melakukan FGD terhadap beberapa 

narasumber sebagai salah satu acuan penulis dalam merancang promosi batik 
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Kana. Disukusi ini melibatkan Stanley (30 Tahun) sebagai movie maker yang 

berfokus pada film kebudayaan Indonesia. Tiara Dinta (23 tahun) sebagai 

mahasiswa UPH tingkat akhir, Della Vivilia (26 Tahun) sebagai penyuka fashion, 

Sayyid Arif Kurniawan (24 Tahun) sebagai pekerja kantoran yang berlokasi di 

SCBD, Maria Silvi (29 Tahun) bekerja sebagai Wiraswasta.  

Diskusi ini dilakukan di Talenta Art Space pada tanggal 23 April 2019  

dan diskusi ini berlangsung selama 1 ½ jam. Pokok pembahasan pada diskusi ini 

adalah mencari pola kebiasaan target audience dalam menemukan dan mencari 

suatu informasi, melihat pandangan mereka terhadap batik, Wawasan terhadap 

batik, respon dan pendapat mereka terhadap batik Kana, apakah batik Kana sesuai 

atau tidak dengan kebutuhan mereka, Apakah mereka menggunakan batik dalam 

keseharian, dan menanyakan apa uniknya dari produk Kana. Penelitian ini untuk 

mendapatkan insight dari target audience.  

 

Gambar 3.11. FGD. 
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 Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis melalui FGD tidak semua 

audience mengetahui brand Kana. Lalu, pentingnya melestarikan batik bagi movie 

maker maupun pelaku seni lainnya untuk mempromosikan batik berkonsep 

modern kepada masyakat Indonesia maupun luar negeri melalui film, dan juga 

produk batik Kana terlihat elegan dengan warna biru. Rata-rata hanya mengetahui 

produk batik yang memang sudah sangat terkenal yaitu batik keris dan ada juga 

yang hanya mengetahui competitor dari Kana, mereka lebih sering mengakses 

mencari informasi melalui internet khususnya sosial media Instagram. Mereka 

masih jarang menggunakan batik kecuali pada hari jumat karena adanya ‘jumat 

batik’. Respon mereka terhadap batik Kana sangat terkesan karena konsistensi 

warnanya yang menjadi identitas brand Kana. Ketika penulis memperlihatkan 

feed pada instagram Kana rata-rata dari mereka menyebut biru, elegan, simpel dan 

modern. Setelah mengetahui brand Kana mereka berminat untuk membeli produk 

dari Kana, karena mereka mengetahui bahwa batik warnanya cenderung gelap dan 

dominan berwarna coklat. 

3.1.5. Observasi 

Penulis melakukan observasi secara langsung ke offline store yang menjual 

produk Kana di Alun-Alun Indonesia di mall Grand Indonesia dan The Goods 

Dept di mall Pasific Place.  
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1.  Alun-Alun Indonesia – Grand Indonesia  

Berdasarkan hasil penelitian observasi penulis ke Alun-Alun Indonesia di mall 

Grand Indonesia - Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Kb. Melati, Menteng, 

Kota Jakarta Pusat pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2019, akses perjalanan 

yang ditempuh cukup mudah namun rawan macet. Pada store Alun-Alun 

Indonesia penulis telah mengamati tingkah laku pengunjung yang hanya berlalu 

lalang pada booth Kana  dan yang dilihat oleh penulis pada booth Kana 

mendisplay produk-produknya yang ditumpuk, digantung, dan dipasang pada 

manekin, memiliki informasi tentang ‘natural dye batik’ berupa poster yang 

ditempel pada papan,  berita di halaman koran yang dilaminating di atas pot yang 

terbuat dari tanah liat dan dihiasi oleh daun-daun kering. Namun pada booth yang 

men-display produk Kana informasi yang disampaikan bukan produk ‘Kana’ 

melainkan ‘Kanawida’.  

  

 

Gambar 3.12. Pintu Masuk Alun-Alun Indonesia. 
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Gambar 3.13. Booth Display Kana di Alun-Alun Indonesia. 

 

 

Gambar 3.14. Booth Display Kana di Alun-Alun Indonesia. 
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Gambar 3.15. Booth Display Kana di Alun-Alun Indonesia. 

  

2.  The Goods Dept – Pasific Place  

Berdasarkan hasil penelitian observasi penulis ke Alun-Alun Indonesia di 

mall Pasific Place yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, 

Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan pada hari minggu tanggal 15 Februari 

2019. Akses perjalanan yang ditempuh mudah . Pada store The Goods Dept 

memiliki café dan store terbilang cukup ramai pengunjung di store The Goods 

Dept. Penulis telah mengamati tingkah laku pengunjung di store The Goods Dept 

Perancangan iklan batik..., Muhammad Hilmi, FSD UMN, 2019



73 

 

cukup ramai dan yang mengunjungi produk Kana sedikit, display produk yang 

digantung, adanya tag untuk menginformasikan booth produk ‘Kana’.  

 

Gambar 3.16. Pintu Masuk The Goods Dept. 

 

 

 

Gambar 3.17. Booth Display Kana di The Goods Dept. 
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Gambar 3.18. Booth Display Kana di The Goods Dept. 

  

 

Gambar 3.19. Booth Display Kana di The Goods Dept. 

3.1.6. Analisis Kompetitor 

Penulis melakukan penelitian analisa kompetitor dengan pengamatan brand Kana 

dan kompetitornya. Pengamatan mengacu pada wujud media promosi yang telah 
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dilakukan kompetitor .Brand SukkhaCitta dan batik Sejauh Mata Memandang 

menjadi kompetitor terbesar Kana.  

Penulis melakukan pengamatan kepada Kana dan kompetitornya dengan 

membandingkan media promosi yang telah dilakukan.  

Tabel 3.1. Analisa Media Promosi Kompetitor 

Media  Sejauh Mata 

Memandang 

SukkhaCitta  Kana  

Website  sudah  sudah  sudah  

Instagram   sudah  sudah  sudah  

Instagram ads  sudah  sudah  belum  

Endorsement  sudah  sudah  belum  

Diskon  sudah  sudah  belum  

  

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas penulis menyimpulkan 

bahwa kompetitor dari Kana yaitu SukkhaCitta dan Sejauh Mata Memandang 

sudah mempromosikan produknya pada media online seperti Instagram ads, 

Facebook ads, website, endorsemen, dan memberikan diskon. sedangkan Kana 

hanya menggunakan website dan akun instagram untuk mempromosikan 

produknya. Melihat perbandingan pada tabel di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa Kana cenderung tertinggal dalam melakukan promosi yang menggunakan 

jasa iklan berbayar dan tidak pernah mengadakan diskon pada produknya.   
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3.1.7. Analisis Data 

Dalam merancang iklan batik tulis Kana penulis menggunakan metode analisis 

data berupa SWOT (Strenght, Weakness, Oppurtunity, Threat) dan STP 

(Segmentation, Targeting, Positioning) dari brand Kana. Analisis data yang 

bertujuan agar mengetahui strategi dari brand Kana, baik dari segmentasi 

audience dan konsep brand, agar mendapatkan langkah strategis dan menjadi 

evaluasi. 

3.1.8. S.W.O.T 

Penulis menganalisa agar dapat mengevaluasi strenght (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman) dari brand Kana, 

agar dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman, serta memaksimalkan 

kekuatan dan peluang.  

Penulis menganalisa agar dapat mengevaluasi strenght (kekuatan), 

weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman) dari 

brand Kana, agar dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman, serta 

memaksimalkan kekuatan dan peluang.  
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 Tabel 3.2. Tabel SWOT 

Strenght  Weakness  

  

1. Memiliki ciri khas warna biru 

indigo.  

2. Motif batik yang simpel dan 

menarik.  

3. Warna biru pada produk lebih 

tahan lama dari pada pewarnaan 

alam lainnya.  

4. Memiliki banyak model 

diproduknya.  

 

5. Menggunakan pewarna alami agar 

ramah lingkungan. 

  

1. Keberadaan batik tulis Kana yang 

belum banyak diketahui 

masyarakat Jakarta.  

2. Keterbatasan produksi produk yang 

menjadi masalah bagi konsumen 

yang ingin membeli beberapa 

produk pilihannya.  

3. Promosi yang dilakukan masih 

kurang dibandingkan dengan 

kompetitor. 

4. Mahalnya harga produk.  

5. Tidak punya store sendiri.  
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Oppurtunity  Threat  

 

 

1. Banyaknya peminat batik di 

kalangan dewasa awal.  

2. Pemakaian batik menjadi busana 

yang dipakai di keseharian tidak 

lagi untuk acara formal.  

3. Dipakai oleh anak muda sebagai 

busana keseharian.  

4. Warna yang monokrom lebih 

diminati oleh kalangan dewasa 

awal .  

  

  

1. Munculnya kompetitorkompetitor 

serupa yaitu batik yang 

menggunakan pewarnaan alam 

yang produknya menarik, sehingga 

menimbulkan persaingan yang 

ketat antara merek satu dengan 

merek lainnya.  
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5. Banyaknya peminat batik di 

kalangan dewasa awal.  

6. Pemakaian batik menjadi busana 

yang dipakai di keseharian tidak 

lagi untuk acara formal.  

7. Dipakai oleh anak muda sebagai 

busana keseharian.  

8. Warna yang monokrom lebih 

diminati oleh kalangan dewasa 

awal .  

  

  

 

  

 

3.1.9. S.T.P 

Penulis menganalisis perencanaan strategis seperti segmentation, targeting, 

positioning pada brand Kana untuk merancang iklan batik tulis Kana. Pada 

analisis STP ini menjadi dasar elemen visual desain pada perancangan iklan batik 

tulis Kana.  
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Tabel 3.3. Tabel S.T.P 

 Segmentation 

 

1. Geografis : 

Kota : Jakarta 

Provinsi : DKI Jakarta 

2. 

 

Demografis : 

Usia : 25-30 tahun 

Gender : Laki-Laki dan perempuan 

Kebangsaan : Indonesia 

Etnis : Semua etnis 

Bahasa : Indonesia 

Profesi : Karyawan, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan 

Wiraswasta 

Pendapatan : Rp. 1.800.000,00 – Rp. 3.000.000,00 dan < Rp. 

3.000.000,00 

SES : B-A 

Status perkawinan : Menikah dan belum menikah 

 Targeting 

 Merupakan seseorang yang suka bergaya berbeda dalam 

berbusana ( trendsetter ) 

Mempunyai kepedulian terhadap busana yang digunakan olehnya. 

Penyuka batik. 

Memiliki kesadaran terhadap konsep sustainable.  

Gaya hidup tinggi. 

Pengguna aktif media social. 
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 Positioning 

Batik modern yang ready to wear dan memakai pewarnaan alami 

sehingga ramah lingkungan. 

 

3.1.10. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting untuk memudahkan dalam penyusunan visual 

yang tepat, dibutuhkan referensi visual yang lebih mendalam untuk menjadi acuan 

visual yang dibuat penulis. Media iklan akan diamati dari segi informasi, bentuk, 

fotografi, layout, warna dan tipografi.  

 Pocari Sweat adalah salah satu brand minuman yang memproduksi 

minuman isotonik, pada iklan Pocari Sweat warna yang digunakan pada elemen 

desainnya baik dari teks, objek, dan fotografi yang di-pick dari warna logonya, 

dengan dominan warna biru dan turunannya serta warna putih yang membuat 

identitas brand Pocari Sweat semakin kuat.  

 

Gambar 3.20. Iklan Pocari Sweat 

(Sumber: https://www.pocarisweat.com/gallery) 
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Dior merupakan fashion brand asal Prancis yang terkenal di mancanegara, 

brand Dior menjual berbagai macam produk seperti tas, parfum, dan juga pakaian. 

Pada poster iklan Dior menunjukan model yang memakai produk dari brand 

tersebut dan berpose ekspresif sehingga menimbulkan kesan emosional dalam 

fotografinya. Dengan menyisipkan logo pada desainnya dengan menerapkan 

warna background  dari turunan warna produk pakaiannya.  

  

Gambar 3.21. Iklan Dior 

(Sumber: https://www.siamcostumes.com/cutters_guides /christian-dior.pdf) 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Drewniany dan Jewler (2008) membagi proses perancangan menjadi 5 tahap yang 

disebut 5R, yaitu research, roughs, revise, ready dan run. Berikut adalah  

pengertian 5R tersebut.  
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1. Research  

Hal pertama adalah riset terhadap penelitian, desainer harus  mengenal suatu 

produk yang akan dipromosikan, tidak hanya dari sisi internal, tetapi desainer 

harus mengetahui sisi eksternal yaitu  kompetitornya (hlm. 191-192). 

2. Roughs  

Pada tahapan ini adalah menuangkan ide, kedalam coretan yang berisi  

gambaran promosi yang ingin dicapai (hlm. 192). 

3. Revise  

Sketsa dari ide kemudian dipilih sesuai dengan target konsumen, perluas  ide 

untuk lebih dari satu ide dan merevisinya, di tahap ini merupakan  tahap yang 

potensial agar bisa menerima masukan dari klien (hlm. 193). 

4. Ready  

Sketsa dari ide kemudian dipilih sesuai dengan target konsumen, perluas ide 

untuk lebih dari satu ide dan merevisinya, di tahap ini merupakan tahap yang 

potensial agar bisa menerima masukan dari klien (hlm. 193).  

5. Run  

Tahap akhir yaitu mengontrol kualitas cetakan agar hasil yang dibuat sesuai 

(hlm. 193). 
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