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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk 

mengumpulkan data. Pertama penulis melakukan wawancara kepada pemilik / 

creative director PT Rofina Indah Jaya. Lalu penulis menggunakan angket 

elektronik untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat mengenai produk Posh 

dan kebiasaan menggunakan toko daring. Terakhir adalah studi literatur. Penulis 

memerlukan teori-teori mengenai branding, online branding, user interface pada 

website, fesyen, serta cara memasarkan fesyen untuk menjadi pegangan penulis 

dalam melakukan perancangan identitas visual toko daring Daifron ini. 

3.1.1. Wawancara 

3.1.1.1. Pemilik dan creative director PT Rofina Indah Jaya 

Wawancara dilakukan terhadap Pak Irwan Widjaya selaku pemilik PT Rofina Indah 

Jaya dan Jan Darmadi, atau kerap dipanggil Didi, selaku creative director brand 

Posh dan 126, untuk mendapatkan data mengenai data-data fisik perusahaan. 

Wawancara dilakukan di kantor Rofina Creative, tepatnya di Café Tanamera lt. 4, 

Jl. Pantai Indah Utara 2, Penjaringan, Jakarta Utara.  

 Dari hasil wawancara didapat Posh adalah salah satu brand pakaian yang 

dibuat oleh PT Rofina Indah Jaya. Sebelumnya PT Rofina dikenal dengan brandnya 

bernama Poshboy. Produk dari Poshboy kebanyakan berupa kaos, kemeja, dan kaos 

polo, yang menyasar market pria kalangan menengah ke bawah. Selain Poshboy, 

sebelumnya PT Rofina memiliki brand pakaian 126 dengan konsep community 
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clubbing yang menyasar orang kalangan menengah ke atas dengan gaya hidup suka 

berkomunitas pada saat itu. Lalu untuk mengikuti perkembangan market, PT Rofina 

membuat brand Posh yang memiliki konsep lifestyle dengan target pasar anak muda 

sekitar umur 20 - 30 tahun. 

 PT Rofina Indah Jaya berencana akan mengandalkan internet sebagai tempat 

produk Posh untuk berjualan dengan membangun suatu toko daring bernama 

Daifron. Daifron merupakan anagram dari kata Rofinda, yang merupakan singkatan 

dari Rofina Indah Jaya. Kedepannya Daifron akan menjadi sebuah marketplace 

untuk menjual produk brand PT Rofina Indah Jaya lainnya. Hal yang dilakukan PT 

Rofina Indah Jaya ini selaras dengan teori Al-Ries mengenai nama brand. Menurut 

teori tersebut, jika kita ingin menjadikan internet sebagai tempat kita melakukan 

bisnis, kita perlu memiliki strategi yang berbeda dari strategi brand konvensional, 

tentunya kita perlu memiliki nama yang berbeda pula. Namun permasalahannya 

toko daring Daifron ini belum memiliki identitas visual. Hal tersebut yang menjadi 

topik dalam perancangan yang dilakukan penulis. 

3.1.1.2. Konsultan Branding 

Rustan adalah seorang branding consultan, dosen, serta pembicara di seminar-

seminar mengenai desain grafis. Penulis mewawancara beliau mengenai metode 

atau cara yang biasa dilakukan beliau dalam membranding suatu perusahaan. 

Penulis mendapat gambaran proses branding secara real. Secara garis besar, proses 

yang biasa dilalui Rustan sama dengan metode yang digunakan Wheeler. Namun 

Rustan memiliki metode lain dalam merancang logo. Rustan mengandaikan suatu 

brand dengan kepribadian seseorang dengan menanyakan kepada pemilik 
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perusahaan bagaimana sifat dan ciri-ciri perusahaan jika diandaikan sebagai 

manusia. Rustan membuat daftar kepribadian dan meminta pemilik untuk memilih 

kepribadian yang sesuai dengan perusahaannya. Dari situ Rustan memiliki 

pedoman untuk membuat karakter visual dari logo yang akan dirancang untuk 

perusahaan tersebut.                                                                                  

3.1.2. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling. Penulis menyebar kuisioner 

digital melalui internet dan ditujukan pada siapa saja. Kuisioner yang penulis sebar 

bertujuan untuk mengetahui dimana posisi brand Posh dengan menguji brand recall 

dan brand recognition pada tiap audience. Selain itu kuisioner ini dibuat untuk 

mencari tahu kebiasaan masyarakat dalam membeli pakaian. 

3.1.2.1. Demografi 

 

Gambar 3.1 Grafik rentang umur responden 
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Gambar 3.2 Grafik sumber pendapatan 

 

Dalam grafik ini penulis sudah mengolah rentang umur yang mendekati target 

market brand Posh, yaitu remaja hingga usia dewasa awal. Berdasarkan kedua 

grafik di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden berumur 18-24 tahun 

belum memiliki penghasilan sendiri. 

3.1.2.2. Consumer Behavior 

Penulis meneliti perilaku dan preferensi konsumen dalam membeli pakaian secara 

fisik maupun online dengan memberikan pertanyaan mengenai tempat membeli 

pakaian, motivasi dalam membeli pakaian, nilai yang diharapkan dari pakaian yang 

dibeli, dan nilai yang diharapkan dari suatu toko daring. 
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Gambar 3.3 Grafik tempat membeli pakaian 

   

 Penulis menanyakan dimana tempat membeli pakaian yang sering 

dikunjungi. Berdasarkan grafik mayoritas responden membeli pakaian di toko 

langsung. Hal ini menunjukkan bahwa toko daring belum banyak diminati 

masyarakat. Keadaan ini dapat menjadi peluang bagi Posh untuk membangun brand 

online yang kuat karena belum ada brand online yang menjadi preferensi 

masyarakat. 
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Gambar 3.4 Grafik nilai yang diharapkan dalam membeli pakaian 

  

 Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa nilai yang diharapkan konsumen 

dalam membeli suatu pakaian adalah kenyamanan, desain yang unik, dan harga 

yang terjangkau. 

 

Gambar 3.5 Grafik nilai yang diharapkan dalam sebuah toko daring 
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 Grafik tersebut menjelaskan faktor apa yang disenangi masyarakat dalam 

suatu toko daring. Berdasarkan grafik tersebut mayoritas responden senang dengan 

toko daring yang memiliki interface yang mudah, cara pembayaran yang beragam, 

deskripsi pakaian yang jelas, dan koleksi pakaian yang beragam. Berdasarkan data 

ini penulis merencanakan untuk membranding toko daring posh agar dapat menjadi 

marketplace untuk brand lain terutama brand yang dibuat PT Rofina. 

 Studi Eksisting 

Untuk melakukan perancangan penulis melakukan observasi terhadap beberapa hal 

yang berkaitan dengan apa yang akan penulis rancang. Beberapa hal tersebut adalah 

logo brand fesyen, struktur toko daring, dan foto fesyen. Hal tersebut penulis 

jabarkan pada poin 3.2.1. hingga 3.2.3 di bawah ini: 

3.2.1. Logo Brand Fesyen 

 

Gambar 3.6 Kumpulan logo brand fesyen 

(Sumber: google.com) 
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Penulis mencari tahu dengan mengumpulkan logo beberapa brand fesyen terkenal 

melalui sumber Google. Hal ini penulis lakukan untuk mencari kriteria yang 

berguna untuk mendesain trademark / logo Daifron. Dari hasil pengamatan penulis, 

hal pertama yang penulis perhatikan adalah sebagian besar logo brand fesyen hanya 

berupa logotype. Beberapa brand memiliki logo berupa signature, yaitu gabungan 

dari brandmark dan logotype, seperti Versace, Burberry,  dan Hermes.  

Hal kedua yang penulis perhatikan adalah desain logotype. Kebanyakan 

brand memiliki desain stem yang kontras ketebalannya dan memiliki serif. Desain 

dengan ketebalan stem yang kontras dan berserif menimbulkan kesan mewah dan 

anggun, sesuai dengan desain pakaian yang mereka jual, misalnya Burberry dan 

Alexander McQueen. Beberapa brand memiliki desain logotype sans serif dengan 

stem yang tebal. Desain sans serif dengan stem yang tebal menimbulkan kesan 

kokoh dan casual, misalnya Lagerfeld dan Moschino. Desain pakaian Lagerfeld dan 

Moschino terlihat mewah, namun tetap kasual. 
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3.2.2. Fotografi Fesyen 

 

Gambar 3.7 Kompilasi fashion photography 

(Sumber: pinterest.com) 

 

Kumpulan gambar ini penulis ambil dari Pinterest dengan keyword 'fashion 

campaign'. Penulis mengobservasi bagaimana gaya foto kampanye fesyen yang 

ada, dari segi angle, type of shot / teknik pengambilan gambar, dan komposisi. 

 Melihat segi angle, keenam foto tersebut menggunakan tiga angle berbeda. 

Pertama adalah eye level. Sebanyak tiga dari enam foto pada gambar 3.10 

menggunakan angle eye level. Pada angle ini tinggi kamera sejajar dengan kepala 

atau mata model. Kedua adalah angle low level. Low level angle adalah sudut 

pengambilan gambar ketika kamera berada sedikit lebih rendah dari kepala / mata 
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obyek. Hal ini dapat dilihat dari arah mata model yang sedikit melihat kebawah. 

Ketiga adalah angle frog eye level atau sudut pandang katak. Angle ini hampir sama 

dengan angle low level, hanya sorotan atau ketinggian kamera lebih rendah dari 

angle low level. Posisi kamera pada angle low level hampir atau dapat mencapai 

tanah, sehingga kaki model terlihat lebih panjang dan kepala model terlihat lebih 

kecil seperti pada gambar 3.10 foto kanan atas. 

 Keenam foto tersebut diambil dengan dua teknik berbeda. Pertama adalah 

long shot. Tipe long shot merupakan teknik pengambilan gambar yang secara pas 

memperlihatkan keseluruhan tubuh model, dari kepala hingga kaki, tanpa terpotong 

frame. Kedua adalah medium long shot. Tipe medium long shot hampir sama 

dengan tipe long shot yang bertujuan untuk memperlihatkan seluruh tubuh model. 

Tetapi pada tipe medium long shot, bagian tubuh yang terlihat hanya sebatas kepala 

hingga di bawah lutut model.  

 Secara komposisi, keenam foto tersebut memiliki komposisi yang hampir 

sama. Semua foto itu menggunakan komposisi tengah dimana model ditempatkan 

ditengah frame. Penulis juga memperhatikan bahwa hal yang menjadi objek dan 

berada di tengah frame adalah pakaian yang dikenakan model itu. Dapat kita 

perhatikan pada gambar 3.10 foto kanan bawah yang mengkrop sebagian kepala 

dan kaki model, memperlihatkan pakaiannya tepat di tengah frame. 

3.2.3. Struktur Toko Daring 

Penulis melakukan studi terhadap susunan halaman atau struktur toko daring yang 

menjual pakaian. Website yang penulis jadikan bahan studi adalah Zalora dan 

Bobobobo karena kedua brand ini cukup terkenal dan memang hanya menjual 
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produk-produk fesyen. Zalora dan Bobobobo adalah brand fesyen sekaligus 

marketplace yang hanya menjual produknya melalui toko daring. Kedua brand 

tersebut tidak memiliki toko fisik. Penulis mencoba mempelajari struktur dan 

desain tampilan dari kedua website brand ini. Pada poin-poin selanjutnya, penulis 

akan menjabarkan hasil studi penulis terhadap website Zalora dan Bobobobo. Ada 

enam halaman yang penulis teliti untuk dijadikan desain pada toko daring Daifron. 

3.2.3.1. Halaman utama 

 

 Gambar 3.8 Halaman utama website Zalora 

(Sumber: zalora.co.id) 

 

 Pertama adalah halaman utama atau landing page. Seperti namanya, halaman 

ini adalah halaman yang pertama kali muncul ketika user atau pembeli mengakses 

website tersebut. Pada halaman utama website Zalora terlihat header dan banner 

image. Pada header terlihat logo Zalora, navigasi untuk pakaian wanita dan pria, 

form untuk mencari produk, ikon pengaturan akun, ikon untuk halaman wishlist, 
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dan ikon untuk halaman keranjang belanja. Dibawah header terlihat beberapa link 

untuk fitur layanan Zalora seperti pengembalian barang gratis, pengiriman gratis, 

bayar ditempat atau sering disebut cash on delivery (COD), dan layanan bantuan. 

Dibawahnya lagi merupakan banner image yang menampilkan iklan dan juga 

navigasi untuk memilih pakaian wanita atau pria seperti pada header.  

 

Gambar 3.9 Bagian footer website Zalora 

(Sumber: zalora.co.id) 

 

 Pada bagian paling bawah halaman utama Zalora terdapat footer yang 

menampilkan link semua halaman yang ada pada website Zalora seperti layanan 

Zalora, informasi seputar brand Zalora itu sendiri, link media sosial Zalora, fitur 

cara pembayaran, form untuk subscribe newsletter, dan sertifikasi keamanan. 

Selain itu juga ditampilkan link brand-brand terkenal yang dijual di Zalora. 

 Halaman awal website Bobobo sedikit berbeda dari Zalora. Website 

Bobobobo tidak memiliki halaman utama. Halaman utama website Bobobobo 
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langsung mengarah pada halaman pakaian wanita. Pada halaman ini elemen seperti 

header, banner image, dan footer ditampilkan pada halaman utama website 

Bobobobo. Header website Bobobobo berisi navigasi pakaian wanita dan pria, logo, 

link pengaturan akun, link shopping bag (cart), dan link pengaturan bahasa. 

Dibawah header merupakan sublink dari navigasi pakaian wanita / pria serta form 

pencarian produk. 

 

Gambar 3.10 Halaman utama Bobobobo 

(Sumber: bobobobo.com) 
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Gambar 3.11 Bagian footer Bobobobo 

(Sumber: bobobobo.com) 

 

Bagian footer Bobobobo terlihat lebih clean karena tidak banyak link map page 

yang ditampilkan. Footer Bobobobo hanya menampilkan form untuk subscribe, link 

media sosial, informasi mengenai brand, layanan kostumer, dan link pakaian wanita 

dan pria. 

 Penulis memperhatikan lebar website Zalora dan Bobobobo berbeda. Zalora 

menggunakan maksimal lebar sekitar 960 px dan struktur template-nya tidak 

responsif. Namun Zalora memiliki template tersendiri jika diakses pada layar 

ponsel pintar ataupun tablet. Sedangkan Bobobobo menggunakan maksimal lebar 

sekitar 1140 px dengan struktur template responsif. 
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3.2.3.2. Halaman Shopping gallery 

 

Gambar 3.12 Halaman shopping gallery Zalora 

(Sumber: zalora.co.id) 

 

Halaman shopping gallery Zalora terlihat dibagi menjadi empat kolom. Satu kolom 

pada bagian sebelah kiri merupakan template navigasi ke berbagai pilihan produk 

serta pengaturan urutan tampilan foto katalog. Tiga kolom disampingnya 

merupakan template foto-foto katalog produk yang dijual Zalora. Gaya foto katalog 

Zalora menggunakan background putih polos, dengan model difoto menggunakan 

medium shot. Medium shot merupakan teknik mengambil gambar dengan 

memperlihatkan bagian kepala model hingga diatas lutut. Dengan teknik ini pakaian 

yang dikenakan model lebih terlihat detailnya.  
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Gambar 3.13 Halaman shopping gallery Bobobobo 

(Sumber: bobobobo.com) 

 

 Halaman shopping gallery pada website Bobobobo hampir sama dengan 

Zalora. Website Bobobobo membagi halamannya menjadi empat kolom. Satu 

kolom sebagai template pengaturan tampilan katalog, tiga kolom disebelahnya 

sebagai template foto katalog. Sekilas gaya foto katalog Bobobobo beberapa mirip 

dengan Zalora menggunakan background putih. Namun jika ditelusuri terus, gaya 

foto katalog Bobobobo bermacam-macam. Dari segi teknik pengambilan gambar, 

beberapa foto menggunakan teknik long shot dan beberapa menggunakan medium 

shot. Beberapa foto dengan medium shot ada yang penampilkan keseluruhan kepala 

model dan ada juga yang hanya sebatas hidung kebawah hingga pinggang. Selain 

itu ukuran foto yang ditampilkan juga kurang konsisten. 
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 Kesimpulan dari poin ini adalah website Zalora memiliki gaya foto katalog 

yang konsisten, sedangkan Bobobobo memiliki gaya foto katalog yang kurang 

konsisten. Namun keunggulan Bobobobo adalah desainnya yang clean dan struktur 

konten yang responsif. 

3.2.3.3. Halaman Detail Item 

 

Gambar 3.14 Halaman detail item Zalora 

(Sumber: zalora.com) 

 

Halaman detail item Zalora dibagi menjadi tiga kolom. Kolom pertama merupakan 

template thumbnail dan foto fullsize katalog. Dari thumbnail tersebut pembeli dapat 

melihat enam macam sudut pandang detail produk yang dipilihnya. Di bawah foto 

full size katalog terdapat template foto warna lain yang tersedia dari produk 

tersebut. Di sebelah kanan kolom foto katalog merupakan teks detail dari produk 

tersebut. Detail tersebut berisi nama brand, nama produk, harga, deskripsi fitur 
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pakaian, dan informasi pengiriman. Pada kolom sebelah kanan pembeli dapat 

memilih ukuran yang diinginkan dan mengklik tombol pesan untuk memasukkan 

produk ke halaman keranjang belanja atau menambahkannya ke halaman wishlist. 

 

Gambar 3.15 Halaman detail item Bobobobo  

(Sumber: bobobobo.com) 

 

Halaman detail item Bobobobo dibagi menjadi dua kolom. Kolom pertama di 

sebelah kiri sama dengan Zalora yaitu template foto katalog. Namun berbeda 

dengan Zalora, foto thumbnail di halaman Bobobobo berada di bawah foto full size. 

Pada kolom kedua merupakan template detail produk. Nama brand, nama produk, 

ukuran, serta teks mengenai detail lainnya berada pada kolom kedua ini. Teks detail 

pada website Bobobobo diatur menjadi tiga grup, editor’s note, informasi ukuran, 

dan informasi pengiriman. Desain ini menjadikan tampilan detail item Bobobobo 
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menjadi lebih bersih. Pada kolom ini juga terdapat tombol untuk memesan atau 

memasukkan produk kedalam wishlist. 

Kesimpulan pada poin ini, tampilan halaman detail item Zalora lebih terkesan 

penuh dari pada Bobobobo, namun detail informasi yang dicantumkan Zalora lebih 

lengkap dibanding Bobobobo.  

3.2.3.4. Halaman Wishlist 

 

Gambar 3.16 Halaman wishlist Zalora  

(Sumber: zalora.co.id) 

 

Halaman wishlist Zalora terlihat dibagi menjadi dua kolom. Kolom pertama 

lebarnya terlihat lebih kecil dari kolom sebelahnya. Kolom pertama adalah template 

navigasi ke pengaturan akun dan layanan pengiriman. Pada kolom kedua merupaka 

daftar produk-produk yang disimpan pengguna untuk dapat dibelanjakan 

dikemudian hari. Pada daftar produk ditampilkan foto produk, nama produk, 
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ukuran, harga, status stok, tombol untuk memesan, dan tombol untuk menghapus 

produk dari wishlist. 

 

Gambar 3.17 Halaman wishlist Bobobobo  

(Sumber: bobobobo.com) 

 

Tampilan pada wishlist Bobobobo hampir sama dengan tampilan wishlist 

Zalora. Perbedaannya foto produk wishlist Bobobobo ditampilkan dalam tiga 

kolom. Tampilan wishlist Bobobobo terlihat lebih simpel dengan gambar produk 

yang besar membuat pembeli dapat dengan mudah mengenali produk satu per satu. 
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3.2.3.5. Halaman Shopping bag 

 

Gambar 3.18 Halaman shopping bag Zalora  

(Sumber: zalora.co.id) 

 

Halaman shopping bag Zalora terbagi menjadi dua kolom. Kolom pertama 

merupakan template barang-barang yang siap untuk dibeli atau proses checkout. 

Pada kolom tersebut ditampilkan foto produk, nama brand, nama produk, jumlah 

yang ingin dibeli, ukuran, warna, harga, dan tombol untuk menghapus produk dari 

daftar belanja. Pada kolom sebelah kanan merupakan template dimana user dapat 

memasukkan kode vocer untuk mendapatkan potongan harga. Di bawahnya 

merupakan template jumlah harga yang harus dibayarkan. Pembeli dapat langsung 

memproses pembayaran atau kembali memilih produk yang diinginkan pada 

tombol dibawah jumlah harga.  
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Gambar 3.19 Halaman shopping bag Bobobobo  

(Sumber: bobobobo.com) 

 

Template halaman shopping bag Bobobobo terlihat seperti satu kolom yang 

lebarnya memenuhi batas maksimal. Namun dari penempatan foto, teks detail 

produk, jumlah produk yang dibeli, dan harga, terlihat bahwa halaman ini dibagi 

dalam empat kolom grid. Di bagian paling bawah merupakan template jumlah 

harga dan tombol untuk melakukan pembayaran atau kembali memilih produk yang 

diinginkan. 
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3.2.3.6. Halaman Checkout 

 

Gambar 3.20 Halaman checkout Zalora 

(Sumber: zalora.co.id) 
 

Pada bagian atas halaman checkout Zalora terdapat data pengiriman seperti nama 

tujuan, alamat tujuan pengiriman, dan metode pembayaran. Pembeli dapat 

mengubah alamat pengiriman atau metode pembayaran dengan mengklik ubah pada 

link yang bertuliskan ‘ubah alamat’ atau ‘ubah pembayaran’. Pada baris 

dibawahnya merupakan template daftar produk yang akan dibeli. Pembeli dapat 

meninjau ulang kembali detail barang-barang yang akan dibeli. Pada baris 

selanjutnya pembeli dapat melihat jumlah jarga produk dan biaya pengiriman dan 

mengklik tombol ‘Pesan’ untuk melanjutkan ke pembayaran.  
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Gambar 3.21 Halaman checkout Bobobobo  

(Sumber: bobobobo.com) 

 

 Halaman checkout Bobobobo berbeda dari Zalora. Jika Zalora menampilkan 

data pengiriman, list produk yang akan dibeli, dan tombol pembayaran dalam satu 

halaman, Bobobobo menampilkan ketiga hal tersebut dalam 3 langkah sehingga 

pembeli dapat dengan cermat mengamati data pengiriman, meninjau ulang produk 

yang akan dibeli, dan melakukan pembayaran.  

 Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan penulis dalam perancangan ini adalah metode 

yang ditulis Wheeler dalam bukunya Designing Brand Identity (2013). Dalam buku 

tersebut dijabarkan 5 tahap yang biasa dilakukan desainer dengan tim nya dalam 

membangun sebuah brand (Wheeler, 2013): 
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1. Penelitian 

Membuat suatu brand membutuhkan pemahaman mengenai bisnis atau produk 

yang dimiliki klien. Informasi yang paling penting untuk diketahui mengenai bisnis 

tersebut adalah: visi, misi, target market, budaya, SWOT, strategi marketing, dan 

rencana kedepannya. 

2. Klarifikasi Strategi 

Informasi yang telah didapat dari hasil penelitian kemudian diolah untuk menjadi 

suatu ide dan strategi positioning. Dalam tahap ini, perencanaan mengenai target 

market, nilai lebih, brand core values, dan tujuan dari projek lebih diperjelas. 

Dalam tahap ini, hal-hal yang biasa dilakukan adalah mempersempit fokus, 

melakukan positioning. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan big idea dari 

brand tersebut. Big idea ini nantinya akan menjadi panduan untuk membuat visual 

dari brand ini. 

Secara garis besar tahapan dalam menemukan big idea dapat dijelaskan pada grafik 

ini: 

Gambar 3.22 Alur menentukan big idea 

(Wheeler, 2013) 

 

Understanding Clarifying Positioning Brand Essence BIG IDEA
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Pada tahap pertama, seorang desainer perlu memahami mengenai visi misi 

perusahaan, produk, segmen, target pasar, pelayanan, strategi pemasaran, SWOT, 

saingan, dan informasi lainnya mengenai marketing perusahaan tersebut. Tahap 

selanjutnya adalah mengklarifikasi nilai utama dan keuntungan kompetitif dari 

perusahaan tersebut. Ketiga adalah mengetahui nilai atau faktor-faktor yang 

membedakan perusahaan tersebut dari yang lainnya. Terakhir adalah menentukan 

konsep dan pesan utama yang ingin disampaikan brand tersebut. 

3. Mendesain Identitas 

Setelah melakukan penelitian kemudian mengolah data dan membuat strategi, di 

tahap ketiga proses kreatif dilakukan. Pada tahap ini desainer mulai merancang ide-

ide yang didapat pada tahap sebelumnya menjadi suatu identitas visual. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain identitas ini. Logo dan 

signature, warna, typeface, animasi, merupakan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam mendesain identitas.  

4. Membuat Touchpoint 

Tahap keempat merupakan tahap perbaikan dan pengembangan desain. Di tahap ini 

desainer mendesain berbagai media atau benda yang akan berhubungan langsung 

dengan kostumer (touchpoint). Beberapa contoh touchpoint yang dibuat seperti 

website, kartu nama, packaging, kendaraan, advertising, serta seragam. 

5. Mengatur Aset 

Proses branding belum berakhir ketika kartu nama atau kop surat sudah dicetak. 

Branding merupakan proses berkelanjutan, dimana tahap terakhir ini adalah 

pelaksanaannya dan akan terus berlanjut. Proses ini membutuhkan komitmen yang 
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kuat untuk memanajeri aset branding secara kontinu. Branding harus dibangun dari 

orang dengan posisi tertinggi dalam organisasi tersebut. 

 Mengacu kepada metodologi perancangan brand berdasar teori Alina 

Wheeler, maka tahapan yang paling penting yang menjadi topik pada studi ini ada 

pada tahap keempat, yaitu membuat touchpoint. Identitas visual toko daring 

Daifron yang akan penulis rancang merupakan salah satu touchpoint dari brand 

Daifron itu sendiri. 
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