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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 Pembahasan yang ada di bab IV berikut ini akan membahas tentang hasil 

pengumpulan data yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Selanjutnya 

data-data tersebut digunakan dalam perancangan branding ini, baik dalam 

pemilihan unsur-unsur visual maupun dalam pemilihan jenis media promosi. 

 

4.1  Hasil dan Analisis Data 

4.1.1  Hasil Wawancara 

 Wawancara pertama dilakukan dengan Bu Yeni, selaku Kasi 

Pengembangan Ekonomi Kreatif. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 

2016 yang menjelaskan tentang peran Disporbudpar Kota Blitar terhadap 

Agrowisata Belimbing Karangsari. Dalam hal ini, tugas dari Disporbudpar Kota 

Blitar adalah memfasilitasi bagaimana caranya untuk mengembangkan 

Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 Fasilitas yang diberikan adalah berupa pembangunan gedung, gapura, 

paving, gasebo, tempat parkir dan lain sebagainya. Disporbudpar juga bertugas 

mempromosikan Agrowisata Belimbing Karangsari agar lebih dikenal oleh calon 

Wisatawan sebagai destinasi Pariwisata. Promosi yang telah dilakukan antara lain 

pembuatan brosur dan mengikuti event pameran untuk memperkanalkan 

Agrowisata Belimbing Karangsari. 
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 Disporbudpar juga membantu memfasilitasi untuk pertemuan atau 

mengumpulkan orang-orang yang mengurus Agrowisata Belimbing Karangsari 

yang terdiri dari GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani),  POKDARWIS 

(Kelompok Sadar Wisata), tokoh masyarakat, LPMK (Lembaga Pemberdaya 

Masyarakat Kelurahan) serta UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada di 

Kelurahan Karangsari. 

 Selain itu, tanah bengkok seluas 5 Ha yang dijadikan Agrowisata adalah 

milik Pemerintah Kota Blitar. Tanah bengkok tersebut merupakan hak Kelurahan 

Karangsari dan lahan perkebunan disewakan kepada warga untuk dikelola. 

Sedangkan tanah yang ada dikampungnya adalah milik perorangan dan hampir 

setiap kebun rumah warga menanam pohon belimbing. 

 Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Pak Fredy  Hermawan selaku 

Lurah Karangsari pada tanggal 28 April 2016 yang menjelaskan tentang 

terbentuknya Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 Tanah bengkok yang kini menjadi lahan Agrowisata Belimbing 

Karangsari merupakan aset Pemerintah Daerah Kota Blitar yang dulunya adalah 

lahan pertanian. Sekitar tahun 2007, tokoh masyarakat Karangsari mempunyai 

suatu keinginan untuk merubah lahan yang dulunya sawah untuk dirubah menjadi 

kebun belimbing. Sehingga pada tahun tersebut tokoh masyarakat mengajukannya 

kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar. 

 Akhirnya permohonan dari tokoh masyarakat tersebut disetujui untuk 

pengembangan lahan pertanian untuk menjadi kebun belimbing. Mulai tahun 2007 
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itu ditanamlah pohon belimbing di lahan seluas 5 Ha dengan jumlah pohon kurang 

lebih 25.000 pohon.  

 Seiring berjalannya waktu, ternyata tanaman pohon belimbing di tanah 

tersebut menghasilkan buah belimbing yang kualitasnya lumayan bagus dan rasa 

yang enak. Akhirnya terbesit keinginan dari warga dan Pemerintah untuk 

menjadikannya sebagai kawasan Agrowisata Belimbing. Hingga pada tahun 2008, 

Pemerintah Daerah menetapkan Kelurahan Karangsari sebagai kawasan 

Agrowisata Belimbing Karangsari. Sehingga dikeluarkan Surat Keputusan dari 

Walikota pada tahun 2015 untuk menetapkan kawasan Kelurahan Karangsari 

menjadi kawasan Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 Untuk wilayah Kelurahan Karangsari, kondisi sosial masyarakatnya 

adalah seluruh warga menanam pohon belimbing di setiap pekarangan rumahnya 

masing-masing dan memang tanahnya cocok untuk menanam pohon belimbing. 

Bahkan tidak ada yang menanam pohon lain selain pohon belimbing. Warga juga 

bisa mengolah buah belimbing dan menerima hasil dari pohon belimbing tersebut. 

 Hal yang membuat seluruh warga kelurahan Karangsari menanam pohon 

belimbing pada awalnya adalah dengan menyoba menanam pohon belimbing di 

kebun yang ada di Agrowisata dan ternyata cocok sehingga dapat dikenal 

masyarakat luar jika Kelurahan Karangsari ini merupakan penghasil buah 

belimbing. Sehingga ada suatu kebijakan dari Kelurahan Karangsari waktu itu 

agar setiap rumah warga diwajibkan untuk menanam pohon belimbing dan 

berkembang sampai sekarang. 
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 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Widodo selaku 

Ketua Pengelola Agrowisata Belimbing Karangsari pada tanggal 1 Mei 2016 

diperoleh hasil wawancara diantaranya Agrowisata Belimbing Karangsari 

merupakan aset pemerintah yang diurus oleh warga Kelurahan Karangsari yang 

dikelola oleh Tim Pengelola Agrowisata Belimbing Karangsari.  

 Wisatawan dapat mengunjungi Agrowisata Belimbing Karangsari Blitar 

pada hari Sabtu, Minggu, dan pada tanggal merah atau ketika libur nasional. 

Wisatawan juga bisa mengunjungi Agrowisata ini selain hari-hari tersebut namun 

mereka harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Agrowisata Belimbing 

Karangsari agar bisa disiapkan hal yang dibutuhkan.  

 

4.1.2  Hasil Observasi 

 Observasi memiliki pengertian bahwa peneliti hadir dan mengamati 

kejadian-kejadian secara langsung di lokasi dan melakukan pencatatan secara 

sistematis. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan cara datang dan mengamati 

secara langsung keadaan sosial warga Kelurahan Karangsari dan Agrowisata 

Belimbing Karangsari. 

 Observasi pertama pada tanggal 28 April 2016 dilakukan di kawasan 

Kelurahan Karangsari dengan melakukan pengamatan tentang kondisi dan warga 

Kelurahan Karangsari. Pengamatan dilakukan dengan berkeliling kampung dari 

Kelurahan Karangsari untuk mengetahui keadaan sosial dari warga Kelurahan 

Karangsari. Hasil yang diperoleh dari observasi pada kawasan Kelurahan 
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Karangsari adalah semua pekarangan rumah warga Kelurahan Karangsari 

ditanami dengan pohon belimbing. 

 Observasi kemudian dilakukan di Agrowisata Belimbing Karangsari pada 

tanggal 1 Mei 2016. Pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai 

visualisasi media promosi yang digunakan dan para pengunjung yang ada di 

Agrowisata Belimbing Karangsari. Sehingga nantinya dapat dijadikan penunjang 

perancangan branding dalam menentukan media  promosi yang sesuai dan dapat 

diterapkap pada Agrowisata Belimbing Karangsari tersebut.  

 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Agrowisata Belimbing 

Karangsari diperoleh hasil pengamatan berupa masih kurangnya media promosi 

yang menggambarkan keberadaan Agrowisata tersebut, serta fasilitas yang masih 

dalam proses pengembangan. 
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4.1.3  Hasil Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data visualisasi dari 

Agrowisata Belimbing Karangsari dan Kelurahan Karangsari dalam bentuk foto-

foto lokasi. Berikut adalah hasil dokumentasi peneliti : 

Gambar 4.1 Foto-Foto Lokasi dan Suasana Agrowisata Belimbing Karangsari 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 
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Gambar 4.2 Foto-Foto Lokasi Kampung Kelurahan Karangsari 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 

 

4.1.4  Hasil Studi Eksisting 

 Hasil analisa studi eksisting dalam perancangan ini mengacu pada 

observasi yang telah dilakukan terhadap obyek yang diteliti yaitu media promosi 

yang terdahulu. Dari observasi yang dilakukan, didapatkan media promosi berupa 

brosur dari pihak Disporbudpar Kota Blitar. 

 Studi eksisting mengacu pada objek yang diteliti, dalam hal ini adalah 

Agrowisata Belimbing Karangsari. Media promosi yang pernah dibuat oleh Dinas 

Pariwisata Kota Blitar untuk Agrowisata Belimbing Karangsari berupa brosur 

pariwisata. Media promosi dalam bentuk brosur tampak pada gambar 4.3 dan 

gambar 4.4. Brosur yang digunakan adalah brosur dengan model delapan lipatan. 

Pada gambar 4.3 merupakan bentuk brosur tampak luar dan pada gambar 4.4 

merupakan bentuk brosur dari tambak dalam. 
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Gambar 4.3 Brosur Bagian Luar 

Sumber: Disporbudpar Kota Blitar, 2016 

 

 

Gambar 4.4 Brosur Bagian Dalam 

Sumber: Disporbudpar Kota Blitar, 2016 

 

1.  Keunggulan Brosur Agrowisata Belimbing Karangsari  

 Brosur Agrowisata Belimbing Karangasari yang diterbitkan oleh 

DISPORBUDPAR Kota Blitar ini berisi tentang informasi segala hal tentang 

Agrowisata Belimbing Karangsari.  
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 Mulai dari gambaran umum Agrowisata, fasilitas Agrowisata, tentang 

buah belimbing Karangsari, produk olahan, foto-foto kebun belimbing hingga 

peta lokasi Agrowisata Belimbing Karangsari. Sehingga dari beragam informasi 

yang ada di brosur tersebut maka masyarakat akan memperoleh beragam 

informasi mengenai Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 

2.  Kelemahan Brosur Agrowisata Belimbing Karangsari  

 Brosur Agrowisata Belimbing Karangsari ini memiliki segala informasi 

tentang Agrowisata Belimbing Karangsari, sehingga kurang adanya fokus 

pembahasan mengenai keadaan Agrowisata Belimbing Karangsari itu sendiri 

sehingga mengakibatkan informasi yang disampaikan masih meluas. Jenis font 

yang digunakan untuk brosur bagian dalam dan luar brosur berbeda. Dari segi 

ukuran media juga masih kurang fleksibel, karena ukurannya terlalu besar sehinga 

kurang nyaman untuk dibawa. Terlalu banyaknya informasi mengakibatkan 

tampilan brosur ini kurang menarik minat pembaca untuk melihatnya. 

 

3.  Peluang Brosur Agrowisata Belimbing Karangsari 

 Penyebaran brosur Agrowisata Belimbing Karangsari yang kurang 

optimal dan dirasa kurang efektif namun sudah menjadi suatu kemajuan dalam 

dalam cara berpromosi. Jika saja brosur ini berisi informasi yang lebih terfokus, 

maka bisa menjadi suatu media promosi yang efektif dan dapat digunakan sebagai 

penunjang informasi sebagai calon wisatawan yang ingin berkunjung ke 

Agrowisata Belimbing Karangsari. 
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4.1.5  Hasil Studi Kompetitor 

 Studi kompetitor menjelaskan kemiripan produk yang diangkat. Untuk 

kompetitor Agrowisata Belimbing Karangsari Blitar yang menawarkan wisata 

edukasi dan memiliki perkebunan belimbing yang luas, maka dipilihlah 

Agrowisata Belimbing Tulungagung yang memiliki produk yang sama dengan 

konsep yang hampir sama. Agrowisata Belimbing Karangsari dan Agrowisata 

Beliming Tulungagung sama-sama memiliki konsep petik langsung buah 

belimbing dan memiliki produk olahan dari buah belimbing. 

 

1.  Agrowisata Belimbing Tulungagung 

Tulungagung ternyata mempunyai agrowisata kebun belimbing yang 

cukup terkenal, tempatnya terletak di Dusun Cluwok, Desa Bono, Moyoketen, 

Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk menuju 

ke lokasi bisa ditempuh dari pusat kota Tulungagung menuju ke barat, sekitar 

700m, sampai di Jembatan Lembu Peteng belok kiri menuju lokasi dengan 

jarak sekitar 3 km arah selatan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pintu Masuk Kawasan Agrowisata Belimbing 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 
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Mulyono adalah seseorang yang memulai berkebun belimbing di sini. 

Mulyono menanam Belimbing dilahan seluas 2 hektar. Saat ini, setidaknya ada 

500 petani yang turut menanam belimbing dan menjadi penopang agrowisata 

belimbing yang digagas oleh Mulyono. 

Dengan kerindangan pohon belimbing yang sedang berbuah, para 

pengunjung akan dimanjakan dengan buah belilmbing yang siap makan dan bisa 

langsung di petik dengan dipandu oleh seorang pemandu.  

Selain dapat menikmati manis buah belimbing para pengunjung juga 

menikmati sajian kuliner bakso belimbing yang rasanya beda dengan kebanyakan 

bakso yang ada serta jus buah belimbing. 

 

2.  Keunggulan Kompetitor 

Keunggulan yang dimiliki oleh Agrowisata Belimbing Tulungagung dari 

Agrowisata Belimbing Karangsari adalah dari segi fasilitas pendukung yang ada 

di dalam agrowisata. Fasilitas pendukung yang ada pada Agrowisata Belimbing 

Tulungagung lebih lengkap seperti paving lebih rapi, ada tempat-tempat untuk 

bersantai di kebun, tempat lebih sejuk, toilet, mushola dan ada tempat bermain 

untuk anak. Masuknya gratis tidak seperti di tempat wisata lainnya yang harus 

membayar tiket masuk. 
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Gambar 4.6 Kebun Agrowisata Belimbing Tulungagung 

Sumber: webgram.com, 2016 

3.  Kelemahan Kompetitor 

 Kelemahan untuk Agrowisata Belimbing yang ada di Tulungagung 

antara lain lahan untuk agrowisata hanya 2 Ha sehingga pengunjung hanya bisa 

memetik buah belimbing maksimal 3 buah saja agar pengunjung yang lain dapat 

kebagian untuk petik buah dengan harga Rp 2000,- perbuah. Penanda lokasi atau 

pintu masuk Agrowisata tidak menonjol. Buah belimbing kualitasnya masih 

dibawah kualitas belimbing dari Karangsari. Jalan menuju kebun terlalu sempit 

bila harus dilewati dengan kendaraan besar. Tempat parkir kendaraan untuk 

jumlah yang banyak belum dipersiapkan dengan baik.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Jalan Menuju Kebun Belimbing 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016 
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4.1.6  Kesimpulan Hasil dan Analisis Data  

 Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara, observasi, 

dokumentasi, studi eksisting dan studi kompetitor yang sudah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kondisi sosial warga Kelurahan Karangsari adalah hampir semua warga 

Kelurahan Karangsari menanam pohon belimbing di pekarangan rumah 

mereka. 

b. Agrowisata Belimbing Karangsari masih dalam proses pengembangan dalam 

hal fasilitas dan pelayanan. 

c. Brosur merupakan media promosi yang digunakan oleh Agrowisata Belimbing 

Karangsari. Brosur ditempatkan pada area agrowisata sehingga target audien 

yang belum berkunjung kesana belum mengetahui tentang informasi didalam 

brosur. Sehingga dirasa masih kurang maksimal jika hanya mengandalkan 

media brosur sebagai sarana promosi. 

d. Tidak adanya identitas visual atau brand dari Agrowisata Belimbing 

Karangsari Kota Blitar. 
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4.2  Segmentation, Targeting, Positioning (STP)  

4.2.1  Segmentation 

1.  Demografis 

usia   : 12 - 50 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki dan Perempuan  

Pendidikan  : SD – Perguruan Tinggi 

Profesi   : Pelajar, mahasiswa, pegawai negeri/swasta, 

      wiraswasta, ibu rumah tangga 

Siklus Hidup  : Belum menikah, menikah belum mempunyai 

      anak,  menikah sudah mempunyai anak 

Kelas Sosial  : Kelas menengah atas, menengah menengah, 

      menengah bawah 

2. Geografis 

Wilayah   : Pulau Jawa khususnya Jawa Timur 

Ukuran Kota  : Kota Besar 

Iklim   : Tropis 

 

3. Psikografis 

Gaya Hidup  :  Aktif, suka berwisata, suka jalan-jalan, suka 

      berkumpul bersama keluarga  

Kepribadian  : Suka mempelajari hal-hal baru,   

     keingintahuan yang tinggi, suka   

     bersosialisasi, patuh terhadap peraturan. 
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4. Behavior  

Mereka yang tertarik untuk mendapatkan pengetahuan, terutama 

dalam hal yang berhubungan dengan alam. Sehingga melalui Agrowisata 

Belimbing ini mereka mendapat informasi tentang cara memelihara pohon 

belimbing hingga cara memetik buah belimbing itu sendiri. Selain itu , 

wisata ini jg dapat digunakan sebagai sarana menghilangkan kejenuhan 

dengan menikmati suasana yang nyaman. 

 

4.2.2  Targeting 

 Target yang dituju oleh Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar 

adalah remaja hingga dewasa berusia 12-50 tahun, keluarga atau rombongan yang 

menyukai wisata alam dan memberikan pengalaman baru. 

 

4.2.3  Positioning 

 Menurut Morissan (2010: 72) positioning adalah strategi komunikasi 

yang berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, 

merek atau perusahaan di dalam otaknya, di dalam alam khayalnya, sehingga 

khalayak memiliki penilaian tertentu. Sehingga dalam hal ini, Agrowisata 

Belimbing Karangsari menempatkan dirinya sebagai wisata alam keluarga dengan 

perkebunan buah belimbing yang memiliki kualitas buah yang lebih unggul dari 

agrowisata belimbing lainnya dengan didukung oleh kebun yang luas. 
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 Sehingga positioning untuk Agrowisata Belimbing Karangsari ini adalah 

wisata untuk keluarga yang menawarkan wisata alam dan mengenalkan identitas 

Kelurahan Karangsari sebagai Kampung belimbing melalui Agrowisata 

Belimbing Karangsari. Sekaligus pengunjung dapat menikmati pemandangan 

kebun belimbing yang luas. 

 

4.3  Unique Selling Proposition (USP) 

 Unique Selling Proporsition (USP) atau nilai keunggulan adalah segala 

kelebihan produk atau jasa yang membedakannya dari competitor lain, dan 

ditaksir akan memberikan keuntungan. Atau faktor khas yang dimiliki produk 

atau jasa yang memiliki daya jual tinggi (Agustrijanto, 2002 : 67). 

 Keunikan yang dimiliki Agrowisata Belimbing Karangsari yang 

membedakannya dari kompetitor adalah kualitas buah belimbing yang dihasilkan 

di Karangsari lebih unggul yaitu buah lebih besar, warna yang mencolok dan rasa 

yang lebih manis. Hal itulah yang menjadikan Agrowisata Belimbing Karangsari 

banyak diminati wisatawan. 

 

4.4  Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) 

 Menurut Sarwono dan Lubis (2007: 18) SWOT dipergunakan untuk 

menilai dan menilai ulang (reevaluasi) suatu hal yang telah ada dan telah 

diputuskan sebelumnya dengan tujuan meminimumkan resiko yang mungkin 

timbul.  
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 Langkahnya adalah dengan mengoptimalkan segi positif yang 

mendukung serta meminimalkan segi negatif yang berpotensi menghambat 

pelaksanaan keputusan perancangan yang telah diambil.  

 Segi kekuatan (Strenghts) dan kelemahan (Weakness) merupakan kondisi 

internal yang dikandung oleh obyek yang dinilai, sedangkan peluang 

(Opportunities) dan ancaman (Threat) merupakan faktor eksternal. Hasil kajian 

dari keempat segi ini kemudian disimpulkan, meliputi strategi pemecahan 

masalah, perbaikan, pengembangan, dan optimalisasi. 

 Hal-hal yang dikandung oleh empat faktor tersebut disimpulkan menjadi 

sesuatu yang positif, netral atau minimal dipahami. Penyusunan kesimpulan ini 

ditampung dalam Matriks Pakal yang terdiri dari: 

a. Strategi PE-KU (S-O) / Peluang dan Kekuatan: Mengembangkan peluang 

menjadi kekuatan. 

b. Strategi PE-LEM (W-O) / Peluang dan Kelemahan: Mengembangkan peluang 

untuk mengatasi kelemahan. 

c. Strategi A-KU (S-T) / Ancaman dan Kekuatan: Mengenali dan mengantisipasi 

ancaman untuk menambah kekuatan. 

d. Strategi A-LEM (W-T) / Ancaman dan Kelemahan: Mengenali dan 

mengantisipasi ancaman untuk meminimumkan kelemahan. 

 Analisis SWOT dalam perancangan branding ini akan dijelaskan pada 

tabel 4.1 dengan menggunakan tabel matriks SWOT yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 Analisis SWOT (Agrowisata Belimbing Karangsari) 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.5  Keyword 

 Pemilihan kata kunci atau keyword dari perancangan branding Kelurahan 

Karangsari berbasis Agrowisata Belimbing Karangsari sudah dipilih 

menggunakan dasar acuan terhadap analisis data yang sudah dilakukan. Penentuan 

keyword diambil berdasarkan data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi, studi eksisting, dan studi kompetitor. 

 Masing-masing data dari wawancara, observasi, dokumentasi, studi 

eksisting, dan studi kompetitor dimasukkan ke dalam tabel analisis SWOT 

kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis SWOT untuk 

dijadikan sebuah sajian data yang dapat menentukan strategi utama yang 

digunakan.  

 Dari hasil data-data yang terkumpul tersebut, kita juga dapat menentukan 

STP beserta USP yang sesuai untuk objek penelitian ini yaitu Agrowisata 

Belimbing Karangsari. 

 Kemudian hasil data yang diperoleh dari analisis STP, analisis SWOT 

dan analisis USP akan dipergunakan untuk menentukan sebuah kata kunci 

(keyword). Untuk mengetahui penjabaran secara terperinci dapat dilihat pada 

penjelasan keyword gambar 4.8 berikut ini. 
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4.5.1  Analisa Keyword 

 Penentuan keyword diambil berdasarkan data yang telah terkumpul dari 

hasil wawancara, observasi, dokumentasi, studi eksisting, dan studi kompetitor 

yang kemudian dianalisis menjadi STP, USP dan analisis SWOT. Masing-masing 

dari analisa tersebut kemudian didapatkan kata kunci-kata kunci yang dapat 

membentuk satu kata kunci atau keyword yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kata kunci yang didapat tersebut ialah Delight, dalam bahasa Indonesia berarti 

menyenangkan. Keyword Delight didapat dengan mengembangkan beberapa kata 

kunci yang ditemukan sebelumnya.  

 Melalui analisa STP, didapatkan target pasar yang dituju oleh Agrowisata 

Belimbing Karangsari yaitu remaja hingga dewasa berusia 12-50 tahun, keluarga 

atau rombongan yang menyukai wisata alam. Untuk mewakili STP dari 

Agrowisata Belimbing Karangsari maka muncullah kata kunci family dan natural 

tourism. Dari kata kunci tersebut kemudian disimpulkan menjadi satu kata kunci 

yaitu Enjoy. Kata enjoy disini mengartikan bahwa Agrowisata Belimbing 

Karangsari termasuk dalam wisata alam yang dapat dikunjungi oleh keluarga atau 

rombongan untuk melepas penat sehingga dapat menikmati wisata alam yang 

nyaman di Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 Melalui analisa SWOT, Agrowisata Belimbing Karangsari dapat 

disimpulkan sebagai Agrowisata Belimbing yang berada di Kelurahan Karangsari 

Kota Blitar yang terkenal dengan buah belimbingnya. Hal ini yang memunculkan 

strategi utama analisa SWOT yaitu dibutuhkan upaya pengenalan identitas 

Kelurahan Karangsari melalui Agrowisata Belimbing karangsari. Sehingga perlu 
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adanya branding yang komunikatif untuk mengenalkan identitas kampung 

belimbing sebagai objek wisata alam yang optimal di Kota Blitar. Oleh sebab 

itulah muncul beberapa kata kunci seperti identity, optimal dan communicative 

sebagai gambaran dari strategi utama. Ketiganya kemudian disimpulkan kedalam 

satu kata kunci yang lebih mewakili keseluruhannya yaitu Capability atau 

kemampuan. Hal ini karena diperlukan adanya kemampuan untuk menunjukkan 

identitas dari Kelurahan Karangsari yang optimal dan komunikatif melalui 

Agrowisata Belimbing Karangsari.  

 Kemudian dari analisa USP, diperoleh satu keunikan yang dimiliki oleh 

Agrowisata Belimbing Karangsari yaitu kualitas buah belimbing yang dihasilkan 

di Kelurahan Karangsari lebih unggul dibanding kompetitornya. Untuk mewakili 

keunikan tersebut, maka muncullah kata kunci Quality. Kata kunci ini diartikan 

sebagai kualitas dari buah belimbing Karangsari itu sendiri. 

 Dari beberapa kata kunci yang berhasil ditemukan yaitu Enjoy, 

Capability dan Quality kemudian dikerucutkan sehingga mendapat satu kata kunci 

utama yang mampu mewakili dari keseluruhan konsep perancangan ini yaitu 

Delight yang memiliki arti menyenangkan. 
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4.6  Deskripsi Konsep 

 Dari hasil analisis final keyword, maka konsep dari perancangan ini 

adalah “Delight”. Dalam bahasa Indonesia “Delight” memiliki arti 

menyenangkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

menyenangkan memiliki arti menjadikan senang; membuat bersuka hati; 

memuaskan; menarik (hati); merasa senang. Oleh karena itu, keyword ini dirasa 

sangat sesuai dengan konsep yang akan digunakan dalam “Perancangan Branding 

Kelurahan Karangsari Berbasis Agrowisata Untuk Mengenalkan Identitas 

Kampung Belimbing Kota Blitar”, sehingga pada karya ini menjadikan 

Agrowisata Belimbing Karangsari sebagai salah satu tempat wisata keluarga yang 

menyenangkan dan cocok untuk berekreasi serta mengenalkan Kelurahan 

Karangsari  sebagai kampung belimbing Kota Blitar.  

 Konsep “Delight” memberikan  pengertian bahwa Agrowisata 

Belimbing Karangsari yang yang tidak hanya dapat menambah pengetahuan 

tentang buah belimbing namun juga dapat membuat senang setiap orang yang 

telah berkunjung ke Agrowisata Belimbing Karangsari. Karena tujuan dari setiap 

tempat wisata adalah untuk bersenang-senang dan melepas penat dari rutinitas 

sehari-hari. 

 Dalam hal ini, dengan konsep “Delight” diharapkan Agrowisata 

Belimbing Karangsari dapat menjadi tempat wisata yang menyenangkan dan 

mengasyikan bagi setiap keluarga ataupun rombongan yang berkunjung kesana. 

Sehingga para pengunjung dapat mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh 

Kelurahan Karangsari yaitu kualitas buah belimbingnya.  
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4.7  Alur Perancangan Karya 

 
 

Gambar 4.9 Alur Perancangan Karya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.8  Perancangan Kreatif 

4.8.1  Tujuan Kreatif 

 Perancangan branding merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

Agrowisata Belimbing Karangsari. Tujuannya adalah untuk mengenalkan 

identitas Kelurahan Karangsari sebagai kampung belimbing di Kota Blitar melalui 

Agrowisata Belimbing Karangsari. Perancangan branding yang dibutuhkan oleh 

Agrowisata Belimbing Karangsari meliputi logo, billboard, brosur, x-banner, 

merchandise, dan media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah konsep yang 

matang sehingga menghasilkan branding yang baik sesuai tujuan. 

 Perancangan branding nantinya akan didasarkan pada keyword yang 

telah didapatkan sebelumnya yaitu “Delight”. Dengan menggunakan keyword 

“Delight”, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat visualisasi yang 

dapat menyampaikan maksud dan tujuan yang sesuai dalam perancangan 

branding Agrowisata Belimbing Karangsari yaitu untuk mengenalkan identitas 

Kelurahan Karangsari sebagai kampung belimbing. 

  

4.8.2  Strategi Kreatif 

 Strategi kreatif pada perancangan branding Kelurahan Karangsari 

berbasis Agrowisata Belimbing ini merupakan cara untuk mencapai tujuan kreatif 

yaitu mengenalkan identitas Kelurahan Karangsari sebagai kampung belimbing 

Kota Blitar. 
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 Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kreatif yang digunakan dalam 

perancangan branding kali ini adalah wisata yang menyenangkan yaitu membuat 

desain yang ceria, komunikatif dan menyenangkan dengan menonjolkan 

karakteristik dari Kelurahan Karangsari yang akan ditampilkan pada Agrowisata 

Belimbing Karangsari. Untuk mengangkat karakteristik yang dimiliki oleh 

Agrowisata Belimbing Karangsari dibanding dengan para pesaingnya, perlu 

menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pendekatan persuasif 

tersebut dapat melalui komunikasi verbal dan visual sebagai upaya untuk 

mengajak masyarakat berkunjung ke Agrowisata Belimbing Karangsari dan 

memperkenalkan identitas Kelurahan Karangsari sebagai kampung belimbing. 

 Untuk penggunaan komunikasi verbal berupa tagline, headline dan teks 

bodycopy, bahasa akan dikemas secara komunikatif dengan pendekatan persuasif 

dan tetap mempertahankan unsur karakteristik dari Kelurahan Karangsari. Dengan 

menggunakan komunikasi verbal yang komunikatif sesuai dengan target yang 

dituju, maka diharapkan dapat membedakan Agrowisata Belimbing Karangsari 

dengan agrowisata lain yang serupa. 

 

1.  Tagline 

Tagline menurut Rustan (2009: 70) adalah salah satu atribut dalam sistem 

identitas, berupa satu kata atau lebih yang menngambarkan esensi, personality 

maupun positioning brand. Tagline yang digunakan untuk perancangan branding 

Kelurahan Karangsari berbasis Agrowisata Belimbing adalah “Starfruit for Star 

Family”.  
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Tagline ini dimunculkan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konsep 

dan mempresentasikan karakter dan kelebihan yang ditawarkan oleh Agrowisata 

Belimbing Karangsari yaitu berupa buah belimbing Karangsari yang unggul dan 

wisata yang menyenangkan bagi setiap keluarga yang ingin melepas penat dan 

ingin menikmati wisata alam yang menyenangkan. 

Bahasa yang digunakan di dalam tagline adalah bahasa yang memiliki 

sifat persuasif kepada audiens yang dituju, sehingga dampak yang diinginkan 

adalah audien dapat mengetahui tempat wisata alam yang menyenangkan bagi 

keluarga sehingga audience akhirnya mengunjungi Agrowisata Belimbing 

Karangsari yang berada di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. 

 

2. Headline 

Pada perancangan branding Kelurahan Karangsari berbasis Agrowisata 

Belimbing, headline ditentukan dari pemilihan tagline sebelumnya yaitu 

“Starfruit for Star Family”, penentuan ini didasarkan pada konsep dan pesan 

utama yang ingin disampaikan kepada audience.  

Pesan tersebut menyampaikan bahwa Agrowisata Belimbing Karangsari 

yang berada di Kelurahan Karangsari adalah penghasil buah belimbing dengan 

kualitas yang unggul. Sehingga, setiap keluarga yang berkunjung ke sana tidak 

akan menyesal dan akan menjadi liburan yang menyenangkan karena tanaman 

belimbing di Kelurahan Karangsari berbeda dari yang lain. 
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Bahasa yang diterapkan dalam headline memiliki kesamaan dengan 

penggunaan bahasa pada tagline. Sifat dari keduanya yaitu persuasif kepada 

audien yang dituju yaitu mengajak para wisatawan bahwa ada wisata keluarga 

yang menyenangkan di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. 

 

3. Teks Bodycopy 

Untuk teks bodycopy pada perancangan branding Agrowisata Belimbing 

Karangsari, pemilihan jenis tipografi menyesuaikan dengan konsep yang telah 

ditentukan dengan didasari oleh adanya pertimbangan dari fungsi dan karakter 

huruf yang mampu mempresentasikan konsep yang diterapkan yaitu “Delight”. 

Di dalam setiap teks bodycopy pada perancangan ini menggunakan jenis huruf 

Sans Serif dengan karakter font yang dipilih adalah “Gill Sans MT”. Jenis Font 

“Gill Sans MT” memiliki kualitas legibility terbaik dan memiliki karakteristik 

yang kuat serta potensi penggunaan yang tak terbatas (Sihombing, 2015: 243). 

Bahasa yang digunakan di dalam teks bodycopy yaitu menggunakan 

bahasa bahasa Indonesia dengan penyampaian isi teks yang informatif dan 

komunikatif sehingga mudah untuk dipahami oleh audience. 
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4.  Ilustrasi (Visual) 

 Ilustarasi yang digunakan dalam perancangan branding di sini adalah 

menggunakan foto-foto dan ilustrasi yang mendukung. Foto yang ditampilkan 

akan menonjolkan suasana dan karakteristik dari Agrowisata Belimbing 

Karangsari dan ilustrasi yang ceria, kreatif dan infomatif sehingga dapat 

menggambarkan Agrowisata Belimbing Karangsari adalah tempat wisata yang 

menyenangkan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 

“Delight”. 

 Ilustrasi tersebut akan diterapkan pada semua media yang dirancang, 

meliputi billboard, brosur, x-banner, merchandise, dan media sosial. Keseluruhan 

desain akan memiliki keseragaman bentuk atau elemen visual sehingga 

meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke Agrowisata Belimbing 

Karangsari. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui karakteristik dan 

identitas yang dimiliki oleh Kelurahan Karangsari setelah mengunjungi 

Agrowisata Belimbing Karangsari ini. 

 

5. Tipografi 

 Untuk pemilihan typeface yang diaplikasikan pada beberapa media 

nantinya didasarkan pada sebuah pertimbangan kesesuaian jenis typeface dengan 

konsep yang ditentukan, kemudian pemilihan typeface ini dipengaruhi oleh faktor 

legibility dan readibility. Proses dalam penentuan tipografi ini melalui konsultasi 

kepada dosen pembimbing dan hasil dari hasil konsultasi dosen pembimbing dan 

dari brainstorming yang telah dilakukan peneliti.  
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Gambar 4.10 Typeface “Diavlo” yang Terpilih Sebagai Logotype dan Caption 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 Oleh karena itu untuk pemilihan jenis typeface untuk logotype dan 

caption berjenis huruf sans serif yaitu font “Diavlo”yang ditunjukkan pada 

gambar 4.10. jenis huruf diimplementasikan di dalam setiap desain untuk 

memperkuat konsep “Delight” dimana konsep ini mengarah kepada suasana 

menyenangkan, nyaman dan kehangatan keluarga dalam menikmati wisata yang 

ada di Kelurahan Karangsari berupa Agrowisata Belimbing Karangsari. Pemilihan 

jenis typeface pada logo dan caption berdasarkan pertimbangan bahwa huruf sans 

serif  memberikan kesan nyaman, tenang dan santai (Rustan, 2011: 108). 

 

 

Gambar 4.11 Typeface “Gill Sans MT” yang Terpilih Sebagai Teks Bodycopy 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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Sedangkan untuk pemilihan typeface pada teks bodycopy, juga dipilih 

huruf berjenis sans serif yang ditunjukkan pada gambar 4.11. Font yang dipilih 

adalah “Gill Sans MT”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pertimbangan 

untuk memilih “Gill Sans MT” ini dipilih berdasarkan legibility dan readibility 

yang tinggi, selain itu memiliki karakteristik yang kuat serta potensi penggunaan 

yang tak terbatas sehingga mampu menyampaikan pesan secara komunikatif. 

 

6. Warna 

Pemilihan warna yang digunakan pada perancangan branding 

Agrowisata Belimbing Karangsari adalah yang sesuai dengan konsep “Delight”. 

Oleh sebab itu, dengan menggunakan warna-warna yang menunjukkan kesan 

“menyenangkan (Delight)”, maka penulis menggunakan karakter keceriaan, 

kealamian dan keunggulan dari Kelurahan Karangsari yang diharapkan dapat 

menunjukkan identitas Kelurahan Karangsari melalui Agrowisata Belimbing yang 

meyenangkan sebagai tempat wisata pilihan keluarga. 

Sebagai tempat wisata, Agrowisata Belimbing Karangsari merupakan 

salah satu wisata alam yang mulai dikembangkan dan berada di Kota Blitar yang 

menyuguhkan keunggulan dari buah belimbingnya. Selain itu Agrowisata Wisata 

Belimbing Karangsari merupakan tempat wisata yang cocok untuk keluarga 

sebagai tempat melepas penat.  
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Oleh karena itu, warna hijau diambil untuk mewakili ciri dari agrowisata 

yang berasosiasi pada hijaunya alam, tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang 

berkembang dan kenyamanan yang ditawarkan. Psikologi warna hijau yaitu segar, 

kesuburan, kealamian, serta warna hijau lebih netral pengaruh emosinya, sehingga 

cocok untuk istirahat (Sanyoto, 2009: 57). 

Agrowisata Belimbing Karangsari khususnya pada Kelurahan Karangsari 

memiliki karakteristik dari buah belimbing yang dimilikinya. Buah belimbing di 

Kelurahan Karangsari memiliki kualitas buah belimbing yang lebih unggul dari 

buah belimbing lainnya yaitu warna yang lebih mencolok, buah yang lebih besar 

dan rasa yang lebih manis. Sehingga warna oranye dirasa dapat mewakili 

karakteristik dari Kelurahan Karangsari. Dalam psikologi warna, warna oranye 

memberikan kesan manis, semangat, keinginan dan kehangatan. Selain itu, warna 

oranye merupakan wana yang paling menyolok (Sanyoto, 2009: 55). 

Kemudian juga diambil warna kuning yang melambangkan keceriaan, 

kegembiraan, persahabatan dan kehidupan (Sanyoto, 2009: 54). Warna kuning 

diambil dengan pertimbangan bahwa Agrowisata Belimbing Karangsari akan 

menjadi pilihan tempat wisata yang menyenangkan dan berkesan bagi keluarga 

atau rombongan yang telah berkunjung ke sana. 

Sehingga warna yang digunakan untuk konsep perancangan branding 

Kelurahan Karangsari berbasis Agrowisata Belimbing Karangsari adalah warna 

yang alami dan ceria yang didominasi warna hijau, oranye dan kuning seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 4.12. Dengan kalibrasi warna hijau (C: 62  M: 0  

Y: 100 K: 0 ), oranye (C: 0 M: 38 Y: 99 K: 0), dan kuning (C: 6 M: 0 Y: 97 K: 0). 
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Gambar 4.12 Warna Primer Terpilih 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 Didalam beberapa ilustrasi diberikan warna sekunder, yaitu warna merah 

seperti tampak pada gambar 4.13 sebagai penanda identitas dari Kota Blitar. 

Sebagaimana perancangan ini ditujukan untuk mengenalkan identitas kampung 

belimbing Kota Blitar. Adapun kalibrasi warnanya yaitu C:0  M:41  Y:100  K:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Warna Sekunder Terpilih 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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7. Logo 

Pada perancangan branding Kelurahan Karangsari berbasis Agrowisata 

Belimbing ini dirancang sebuah logo yang terdiri dari logogram dan logotype. 

Perancangan logo ini disesuaikan dengan konsep “Delight” dan karakteristik 

yang dimiliki oleh Agrowisata Belimbing Karangsari. Sehingga nantinya tercipta 

logo yang mampu membantu khalayak untuk mempresentasikan Agrowisata 

Belimbing Karangsari sebagai objek wisata alam yang menyenangkan untuk 

keluarga yang lokasinya berada di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. Proses 

pembuatan logogram dan logotype berangkat dari konsep “Delight” itu sendiri 

yang kemudian dijabarkan secara defisit agar mempermudah untuk melakukan 

visualisasi berupa bentuk serta garis yang merupakan dasar dari logogram 

Agrowisata Belimbing Karangsari. 

Untuk menentukan visual logogram yang akan dirancang untuk mewakili 

karakter Agrowisata Belimbing Karangsari dan kesesuaiannya dengan konsep, 

perlu dilakukan proses brainstorming terhadap aspek-aspek yang dikira sesuai dan 

dapat mewakili karakteristik Agrowisata Belimbing Karangsari. Adapun aspek-

aspek hasil dari brainstorming yang mampu mewakili karakter Agrowisata 

Belimbing Karangsari dan sesuai dengan konsep “Delight” antara lain : wisata 

alam, buah, keluarga, menyenangkan dan kampung. Berikut adalah proses 

pencarian konsep bentu serta garis yang akan dijadikan logogram : 
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Gambar 4.14 Proses Perancangan Konsep Dasar Bentuk Untuk Logogram 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

Berdasarkan proses pencarian konsep dasar dan bentuk untuk logogram, 

konsep “Delight” menghasilkan beberapa definisi yaitu wisata alam, buah, 

keluarga, menyenangkan dan kampung. Yang mana kelima hal tersebut 

divisualisasikan menjadi berbagai macam bentuk yang dapat mewakili karakter 

Agrowisata Belimbing Karangsari. Kemudian dari macam-macam visualisasi 

yang telah dibuat seperti pada gambar 4.14. Proses selanjutnya yaitu 

mengkombinasikan visual bentuk satu dengan visual bentuk yang lainnya. Dari 

hasil ini didapatkan bentuk dasar belimbing, kebersamaan dan rumah. Sehingga 

bentuk dasar dari logogram nantinya akan mengacu dari kata kunci tersebut. 
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Gambar 4.15 Bentuk Dasar Logo 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

Beberapa bentuk kombinasi hasil thumbnail logogram menghasilkan 

beberapa varian logogram yang mengacu dari kata kunci yang telah dijelaskan 

pada paragraf sebelumnya. Berikut alternatif logogram dari hasil kombinasi visual 

yang telah dibuat : 

 

 

Gambar 4.16 Alternatif Sketsa Logogram 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 



94 
 

 

 Sketsa alternatif logogram yang telah terpilih di atas, dipilih melalui 

proses wawancara dengan pihak kelurahan Karangsari yaitu dengan Lurah 

Karangsari kemudian dipilih satu logogram berdasar kriteria logo yang baik. 

Berikut sketsa logogram terpilih. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Sketsa Logogram Terpilih 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pemilihan logotype dan 

penempatannya. Logotype berfungsi untuk menjelaskan logogram. Pemilihan 

jenis font pada logotype ini menggunakan font sans serif dengan jenis font yang 

dipilih yaitu “Diavlo”. Sedangkan penempatan dilakukan untuk mengetahui 

komposisi yang sesuai untuk penerapan logo Agrowisata Belimbing Karangsari 

dengan mempertimbangkan prinsip desain yaitu kesatuan (unity), keseimbangan 

(balance), irama (ritme), dan proposi dengan baik. 

 Ditahap ini akan dibuat beberapa komposisi penggabungan antara 

logogram dan logotype menjadi beberapa alternatif. Alternatif yang telah dibuat 

selanjutnya akan dipilih salah satu berdasarkan komposisi logo yang tepat dan 

melalui hasil wawancara dipilih melalui proses wawancara dengan Lurah 

Karangsari. Berikut alternatif penempatan dan komposisi logotype. 
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Gambar 4.18 Alternatif Komposisi Logo 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

 Sketsa logogram dan logotype yang telah terpilih di atas, dipilih melalui 

proses wawancara dengan dipilih melalui proses wawancara dengan pihak 

kelurahan Karangsari yaitu dengan Lurah Karangsari bedasarkan keharmonisan 

penempatan komposisi yang seimbang, kesatuan dan keterbacaan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Sketsa Logo Terpilih 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.9  Perancangan Media 

4.9.1  Tujuan Media 

Tujuan dari penggunaan media adalah untuk mencapai efektivitas 

informasi kepada target audiens yang dituju berdasarkan tiga aspek yaitu 

jangkauan (reach), frekuensi (frequency), dan kesinambungan (continuity). 

Dibutuhkan beberapa media yang disesuaikan dengan sasaran atau segmentasi 

yang dituju untuk aktivitas branding Agrowisata Belimbing Karangsari, agar 

menimbulkan suatu kesatuan komunikasi dan visual. Tujuan media yang 

digunakan memiliki sasaran yang berkesinambungan dengan lokasi media, 

frekuensi media, dan jangkauan media, sehingga diharapkan penggunaan media 

yang dipilih tepat pada sasaran audiens yang dituju.  

Untuk branding Agrowisata Belimbing Karangsari, target audiens yang 

dituju adalah untuk seseorang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, memiliki 

rentang usia 12-50 tahun, memiliki tingkatan ekonomi menengah-bawah 

menengah-menengah menengah-atas, berstatus pendidikan SD sampai Perguruan 

Tinggi, memiliki jangkauan nasional dan perkotaan, memiliki psikografis yang 

tertarik dengan wisata alam dan wisata yang menyenangkan untuk melepas penat. 

 

4.9.2  Strategi Media 

 Strategi dalam penggunaan dan pemilihan media penting dilakukan. 

Didalam strategi media ditetapkan pemilihan media yang akan digunakan untuk 

branding Agrowisata Belimbing Karangsari, berupa media cetak dan media 

online.  
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 Pemilihan media disesuaikan dengan target pasar yang dituju, sehingga 

didapatkan efektivitas komunikasi terhadap apa yang ingin disampaikan di dalam 

branding Agrowisata Belimbing Karangsari dalam memperkenalkan identitas dari 

Keluran Karangsari. Promosi yang dilakukan secara mix media dengan 

menggunakan beberapa media yaitu brosur, billboard, x-banner, merchandise, dan 

media sosial. Berikut alternatif desain dan penjelasan media yang digunakan: 

 

1. Billboard 

a.  Alasan Pemilihan Media 

Alasan pemilihan media ini karena billboard memiliki ukuran yang 

relatif besar dan biasanya berada di tempat-tempat umum dan di pusat 

keramaian, memungkinkan media ini mudah dikenali dan menarik perhatian 

khalayak di sekitarnya. Billboard memiliki sifat lifetime yang relatif lama dan 

memerlukan pembiayaan yang relatif murah karena berlaku selama satu tahun 

untuk sekali kontrak atau pembayaran. Kemudian billboard juga memiliki 

exposure yang berulang bagi pengguna jalan yang melewatinya di lokasi-lokasi 

strategis seperti perempatan jalan raya. 

 

b.  Penempatan Media 

Media billboard ini nantinya akan ditempatkan di Jalan Cemara, Kota 

Blitar. Karena letaknya yang strategis dan merupakan jalan utama keluar 

masuk Kota Blitar dari Kediri dan Tulungagung. Peletakan ini juga 

mempertimbangkan exposure pesan yang disampaikan kepada khalayak yang 

melewati jalan utama tersebut. 
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c.  Konsep Desain  

Pada desain media billboard, akan dimunculkan visualisasi 

menggunakan foto-foto Agrowisata Belimbing Karangsari dan buah belimbing 

Karangsari dengan komposisi yang mendominasi dengan tujuan agar menjadi 

point of interest. Headline pada desain billboard ini menggunakan tagline yang 

menjadi pesan utama yang ingin disampaikan pada masyarakat agar dapat 

membangun persepsi khalayak terhadap Agrowisata Belimbing Karangsari. 

Dengan penambahan elemen estetis pada desain billboard yang telah 

ditentukan akan menambah karakteristik dan kesatuan dalam masing-masing 

media yang digunakan. 

 

d.  Alternatif Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Sketsa Alternatif Desain Billboard 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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2. Brosur 

a.  Alasan Pemilihan Media 

Alasan pemilihan media ini karena brosur merupakan salah satu media 

yang sangat efektif, mudah untuk disebar luaskan sesuai dengan target audien. 

Selain itu brosur memiliki durability yang lama dan mudah disimpan, mampu 

memberikan informasi kepada target audien tentang produk secara detil serta 

biaya produksi brosur juga cukup rendah. 

 

b.  Penempatan Media 

Brosur dapat ditempatkan di setiap tempat wisata yang ada di Kota Blitar 

dan kantor Disporbudpar Kota Blitar untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang Agrowisata Belimbing 

Karangsari. Selain itu, brosur ini nantinya juga dapat disebarluaskan oleh pihak 

Disporbudpar Kota Blitar ketika mengikuti event-event dan pameran 

pariwisata. 

 

c.  Konsep Desain 

Brosur untuk Agrowisata Belimbing Karangsari tetap didesain dengan 

konsep “Delight”. Brosur ini menggunakan teknik tiga fold yang berisi ilustrasi 

berupa foto-foto suasana Agrowisata Belimbing Karangsari yang dilengkapi 

dengan informasi mengenai fasilitas yang diberikan disana serta dengan 

penambahan elemen estetis.  
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d.  Alternatif Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Sketsa Alternatif Desain Brosur 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

3. X-Banner 

a.  Alasan Pemilihan Media 

 Alasan pemilihan media ini karena salah satu media yang menarik karena 

dapat menyampaikan atau memberikan informasi secara singkat dan kegiatan 

yang dilakukan serta alamat yang dapat dikunjungi.  
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b.  Penempatan Media 

 X-banner diletakkan di bagian atau tempat-tempat yang strategis di 

dalam Agrowisata Belimbing Karangsari seperti di dekat loket karcis, di ruang 

informasi dan di toko sauvenir serta dapat diletakkan ketika mengikuti 

pameran-pameran. 

 

c.  Konsep Desain 

Konsep yang diterapkan pada X-banner sama seperti konsep pada 

billboard, yaitu dengan ilustrasi foto dan elemen grafis dengan tetap 

menonjolkan karakteristik dari Kelurahan Karangsari yaitu buah belimbingnya. 

Selain itu juga terdapat informasi tentang Agrowisata Belimbing Karangsari 

dan kegiatan yang sedang dilakukan.  

 

d.  Alternatif Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Sketsa Alternatif Desain X-banner 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4. Merchandise 

a.  Alasan Pemilihan Media 

 Alasan pemilihan media ini karena merchandise merupakan salah satu 

media yang sangat efektif yang dapat menjadi cinderamata sebagai pengingat 

dan kenang-kenangan wisatawan setelah berkunjung ke Agrowisata Belimbing 

Karangsari. Selain itu, dapat juga sebagai hadiah ucapan terima kasih karena 

telah meluangkan waktunya untuk datang dan mengenal kawasan Kelurahan 

Karangsari. Beberapa jenis merchandise yang akan dibuat berupa: kaos, mug, 

topi, gantungan kunci, pin, kantung plastik dan stiker. 

 

b.  Penempatan Media 

 Untuk penempatan merchandise ini nantinya dapat ditempatkan di pusat 

oleh-oleh yang ada di Agrowisata Belimbing Karangsari. Selain itu dapat 

disebarkan melalui even-even yang diikuti untuk mempromosikan Agrowisata 

Belimbing Karangsari agar lebih dikenal masyarakat. 

 

c.  Konsep Desain 

 Merchandise yang akan dibuat untuk Agrowisata Belimbing Karangsari 

didesain dengan mengacu pada konsep Delight yang telah ditentukan. 

Pemilihan warna dan elemen pendukung disesuaikan dengan warna logo yang 

ada. Warna yang mendominasi pada desain  merchandise ini nantinya akan 

menggunakan warna-warna yang ceria dengan penambahan elemen estetis 

yang telah ditentukan. 
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d.  Alternatif Sketsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Sketsa Alternatif Desain Merchandise 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

5. Media Sosial 

a. Alasan Pemilihan Media 

Sebagai salah satu media untuk memberikan informasi, membagikan 

pengalaman serta foto kegiatan menarik yang dilakukan di Agrowisata 

Belimbing Karangsari. Selain itu dapat dilakukan komunikasi dua arah antara 

pemilik dan pengunjung. Media sosial yang digunakan yaitu facebook dan 

instagram. 

 

b. Konsep Desain 

Konsep dari media sosial yang digunakan oleh Agrowisata Belimbing 

Karangsari akan menggunakan facebook dan instagram. Di setiap media sosial 

akan di update dan meng-upload foto-foto suasana dan keadaan Agrowisata 

Belimbing Karangsari. 
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4.10  Media Budgeting 

Tabel 4.2 Media Budgeting 

NO KETERANGAN HARGA VOLUME JUMLAH 

1 Brosur 

(29,7 cm x 21 cm) 

Rp.     4.000,- 1000  Rp. 4.000.000,- 

2 X-Banner 

(60 x 160cm) 

Rp.   90.000,- 2 Rp.    180.000,- 

3 Bilboard 

(10 m x 5 m) 

*selama 1 tahun 

Rp. 200.000.000.- 1 Rp. 

  200.000.000,- 

4 Merchandise : 

Kaos 

Mug 

Gantungan Kunci 

Pin 

Topi 

Stiker 

Kantong Plastik 

(28cm x 48cm) 

 

Rp.  80.000,- 

Rp.  25.000,- 

Rp.    4.000,- 

Rp.    4.000,- 

Rp.  35.000,- 

Rp.    1.000,- 

Rp.       550,- 

 

50 

50 

100 

100 

50 

500 

1000 

 

Rp  4.000.000,- 

Rp. 1.250.000,- 

Rp     400.000,- 

Rp     400.000,- 

Rp  1.750.000,- 

Rp     500.000,- 

Rp     550.000,- 

5 Sosial Media 

(Facebook & 

Instagram) 

  1 Gratis 

Jumlah Rp. 213.030.000 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.11  Implementasi Desain 

 Sketsa desain yang telah dibuat digitalnya pada desain yang telah dipilih, 

baik dari segi warna, karakteristik bentuk yang sesuai dengan keyword yang telah 

ditentukan dan desain diimplementasikan sebagai berikut : 

 

4.11.1  Logo 

Logo untuk Agrowisata Belimbing Karangsari didominasi dengan warna-

warna yang ceria karena sesuai dengan keyword “Delight” yang telah ditentukan 

dengan analisis data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Final Logo Agrowisata Belimbing Karangsari 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

Berdasarkan hasil sketsa logogram dan pemilihan logotype yang telah 

dilakukan sebelumnya, terpilih desain logo Agrowisata Belimbing Karangsari 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.24. logo ini nantinya akan 

diimplementasikan pada setiap media branding yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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Terpilihnya logo Agrowisata berdasarkan aspek-aspek yang dianggap 

mempresentasikan identitas Agrowisata Belimbing Karangsari dan tentunya 

berkaitan dengan konsep yang telah ditentukan yaitu “Delight”.  

 

Gambar 4.25 Elemen Logo Agrowisata Belimbing Karangsari 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

Elemen pembentuk logo diantaranya adalah buah belimbing yang 

menjadi karakteristik dari Kelurahan Karangsari, rumah yang mempresentasikan 

dari perkampungan warga dan keluarga atau kebersamaan divisualisasikan dengan 

visual yang seolah bergandengan tangan. Kemudian aspek-aspek tersebut 

divisualisasikan kedalam bentuk logo Agrowisata Belimbing Karangsari. 
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4.11.2  Graphic Standard Manual 

 Dalam penggunaan logo, tentunya harus memiliki sebuah aturan dan 

ketentuan yang ditetapkan agar tidak merubah, menambah dan mengurangi 

bentuk, warna dan komposisi yang telah dibuat. 

 Graphic Standard Manual dibuat dengan tujuan untuk memberikan 

penjelasan dan membantu pengguna dalam menggunakan maupun 

mengaplikasikan brand identity dari Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 Graphic Standard Manual ini berfungsi sebagai petunjuk penggunaan 

visual berupa tipografi, warna, layout, elemen visual, hingga penerapan elemen 

desain pada media promosi. 

 Sehingga dalam pemahamannya Graphic Standard Manual dapat 

menjadi konsistensi brand agar esesnsi dan nilai yang terdapat dalam branding 

Agrowisata Belimbing Karangsari ini dapat tersampaikan dengan baik. Untuk itu 

peneliti membuat GSM (Graphic Standard Manual) sebagai pedoman untuk 

pengaplikasian logo dan media yang benar.  Adapun konten yang ada dalam GSM 

perancangan branding Kelurahan Karangsari berbasis Agrowisata yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Cover Graphic Standard Manual 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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 Gambar 4.28 merupakan halaman awal dari GSM yang merupakan 

halaman penjelasan mengenai tujuan dari pembuatan Graphic Standard Manual 

dan sepintas mengenai profil Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Awal GSM 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 Pada gambar 4.28 merupakan halaman yang menjelaskan tentang konsep 

yang digunakan dalam perancangan branding baik dalam logo dan media promosi 

yang akan digunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Halaman Penjelasan Konsep 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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 Pada gambar 4.29 merupakan halaman yang menjelaskan tentang Grid 

System, Golden Ratio dan Clear Space yang digunakan dalam logo Agrowisata 

Belimbing Karangsari. Selanjutnya pada gambar 4.30 akan menjelaskan typeface, 

warna serta tagline yang digunakan dalam branding kali ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Halaman Grid System, Golden Ratio dan Clear Space Logo 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Halaman Typeface, Warna dan Tagline 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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 Pda gambar 4.31 yaitu pada halaman 12-17 akan menjelaskan tentang 

logo version yang dapat digunakan. Mulai dari posisi logo yang bisa digunakan, 

logo dalam bentuk greyscale, logo dalam satu warna tertentu serta logo dalam 

beberapa background warna identitas. 

 

Gambar 4.31 Halaman Tentang Logo Version 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 Sedangkan pada gambar 4.32 akan menjelaskan tentang penggunaan logo 

yang tidak dapat diterima dalam penggunaannya serta ukuran minimal yang bisa 

diterapkan pada logo Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 

Gambar 4.32 Halaman Minimum Size dan Unacceptable Usage Logo 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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 Pada gambar 4.33 yaitu halaman 21-25 akan ditunjukkan tentang logo 

placement pada media promosi yang digunakan dalam perancangan branding 

Kelurahan Karangsari berbasis Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 

Gambar 4.33 Halaman Logo Placement 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

4.11.3  Billboard 

Desain billboard dibuat sesuai dengan konsep yang telah ditentukan yaitu 

“Delight”. Dengan ukuran billboard 10m x 5m dengan menggunakan visualisasi 

fotografi yang menunjukkan karakteristik dari Kelurahan Karangsari yaitu buah 

belimbingnya sebagai point of interest. Selain itu, ditambahkan juga tagline 

“Starfruit for Star Family” untuk menyampaikan pesan kepada audien. Ukuran 

logo pada desain billboard diperbesar dengan tujuan agar mudah terbaca dan 

pesan yang dikomunikasikan dapat tersampaikan dengan baik.  
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Gambar 4.34 Desain Billboard 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 Aplikasi desain billboard tersebut akan diletakkan pada billboard yang 

berada di Jalan Cemara. Billboard tersebut akan terlihat oleh audiens yang datang 

dari arah alun-alun dan audiens yang datanga dari arah Tulungagung. Berikut 

adalah implementasi dari desain yang diletakkan pada billboard yang berada di 

Jalan Cemara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Peletakan Billboard 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.11.4  Brosur 

 Jenis brosur yang digunakan adalah jenis brosur tiga liatan dengan 

ukuran brosur A4. Brosur Agrowisata Belimbing Karangsari dicetak dua sisi pada 

kertas jenis art paper 120 gram. Lipatan bosur tersebut berbentuk “U” ke dalam 

dengan lipatan pada sisi luar bagian kiri yang berisi ilustrasi berupa foto suasana 

agrowisata, elemen grafis, logo Agrowisata Belimbing Karangsari, logo 

Disporbudpar dan alamat Agrowisata Belimbing Karangsari. Untuk bagian sisi 

kanan luar brosur berisi informasi mengenai hari operasional dari Agrowisata 

Belimbing Karangsari serta penjelasan tentang produk-produk olahan dari buah 

belimbing. 

 

Gambar 4.36 Brosur Tampak Depan 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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 Untuk sisi tengah luar berisi tagline dan alamat media sosial yang dapat 

dilihat oleh audiens. Sedangkan untuk sisi dalam brosur terdapat penjelasan dan 

informasi tentang fasilitas yang ditawarkan, rute wisatawan, kelebihan yang 

dimiliki oleh buah belimbing Karangsari serta sepintas tentang agrowisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Brosur Tampak Belakang 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Implementasi Desain Brosur 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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4.11.5  X-Banner 

 Desain X-Banner dibuat berukuran 60cm x 160cm dengan desain yang 

sama dengan desain pada billboard yaitu dengan ilustrasi foto dan elemen grafis 

dengan tetap menonjolkan karakteristik dari Kelurahan Karangsari yaitu buah 

belimbingnya. Selain itu juga terdapat tagline dan informasi tentang Agrowisata 

Belimbing Karangsari.  

 

 

Gambar 4.39 Desain X-Banner Agrowisata Belimbing Karangsari 

Sumber: Hasil Olahan Penliti, 2016 
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Gambar 4.40 Implementasi Desain X-Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

4.11.6  Merchandise 

Merchandise Agrowisata Belimbing Karangsari memiliki fungsi untuk 

menarik wisatawan dengan adanya pemberian visual yang dapat digunakan 

sebagai barang kenang-kenangan.  

Selain itu, dapat juga sebagai hadiah ucapan terima kasih karena telah 

meluangkan waktunya untuk datang dan mengenal kawasan Kelurahan 

Karangsari. Beberapa jenis merchandise yang akan dibuat berupa: kaos, mug, 

gantungan kunci, pin, kantung plastik dan stiker. 

Desain merchandise terdiri dari logo Agrowisata Belimbing Karangsari 

yang menjadi pusat. Warna dasar merchandise menggunakan warna putih agar 

tidak terlalu kontras dengan warna-warna desainnya. 
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Gambar 4.41 Desain Kantung Plastik Agrowisata Belimbing Karangsari 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 Kantong plastik merupakan kemasan yang secara umum digunakan untuk 

menaruh atau membawa sesuatu benda. Kantong plastik dipilih karena dari segi 

kegunaannya yaitu untuk membawa buah belimbing yang telah dipetik oleh para 

pengunjung.  

 Kaos sengaja dibuat sebagai salah satu cinderamata dan media promosi, 

bahan dibuat dari kaos yang menyerap keringat dan tidak panas dengan 

menonjolkan logo Agrowisata Belimbing Karangsari. Topi didesain dengan 

menonjolkan logo yang berada di depan topi. Pengunjung dapat mengenakan topi 

ini ketika mereka berkeliling kebun belimbing.  
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Gambar 4.42 Desain Kaos dan Topi 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 Untuk desain mug, pin, gantungan kunci dan stiker menggunakan 

peletakan logo Agrowisata Belimbing Karangsari sebagai visul identity yang 

diletakkan di tengah sebagai penarik perhatian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Desain Mug, Pin, Gantungan Kunci dan Stiker 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016  
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4.11.7  Media Sosial 

 Media sosial yang digunakan oleh Agrowisata Belimbing Karangsari 

untuk mempromosikan kelebihannya adalah melaui instagram dan facebook. 

Dengan media sosial, pengunjung dapat mengetahui suasana dan keadaan terkini 

di Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 

Gambar 4.44 Aplikasi pada Instagram  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

Gambar 4.45 Implementasi Instagram Pada Media 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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 Para pengunjung juga dapat me-share pengalamannya setelah berkunjung 

ke Agrowisata Belimbing Karangsari. Selain itu, pengunjung dapat memberikan 

kritik dan saran kepada pihak pengelola Agrowisata Belimbing Karangsari. 

 

Gambar 4.46 Aplikasi pada Facebook 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

Gambar 4.47 Implementasi Facebook Pada Media 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 


