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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN KARYA 

 

3.1 Metode Penelitian 

Untuk meredesign logo Deli’s Studio Photo & Printing sebagai upaya 

meningkatkan Brand Awareness, maka metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga dapat menjadi dasar dan sumber 

dalam penyusunan laporan. Diharapkan dengan metode kualitatif penelitan ini, 

dapat menghasilkan data yang sifatnya deskriptif, seperti hasil wawancara, catatan 

lapangan, gambar, dan lain-lain.  

Metode penelitian kualitatif ini diperlukan kedekatan dengan pihak-pihak 

yang ahli di bidangnya, sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai 

keadaan dan kenyataan yang ada di lapangan.  Beberapa teknik pengambilan data 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini adalah: 

1. Observasi  

Metode observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode 

tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu 

yang diamati. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari 

referensi, literatur atau bahan-bahan teori yang diperlukan melalui berbagai 

sumber wacana yang berkaitan dengan penyusunan laporan. 
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Studi pustaka dalam penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data melalui internet, mencari buku-buku yang membahas tentang 

mendesain logo, serta buku-buku tentang brand. 

3. Wawancara  

Menurut Prabowo (1996), wawancara adalah metode pengambilan data 

dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden melalui proses 

percakapan secara tatap muka, karena itu metode ini memerlukan kedekatan 

dengan narasumber. Metode wawancara ini dilakukan oleh penulis guna mencari 

informasi mengenai dunia branding, dan praktik-praktik yang mendukung proses 

desain logo perusahaan dari beberapa narasumber: 

1. Bapak Muhammad Abdul Khadir merupakan pimpinan dari Deli's Studio 

Photo & Printing. Beliau menjelaskan karakter dan visi misi perusahaan 

sebagai strategi yang digunakan pada penerapan desain logo baru serta 

menjelaskan konsep strategi perusahaan dalam meningkatkan brand 

awareness di mata masyarakat. 

2. Bapak Gayuh Permana, beliau adalah photographer dan designer Deli's 

Studio Photo & Printing. Beliau menjelaskan bagaimana strategi yang 

tepat guna mendapatkan image dan citra positif di mata masyarakat untuk 

diterapkan pada desain logo Deli's Studio Photo & Printing. 
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3.2 Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan membaca seluruh sumber (hasil-hasil 

metode penelitian) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah. 

Langkah berikutnya yaitu mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi 

kode dan mengkategorikannya dalam sekumpulan informasi yang memungkinkan 

adanya penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut. 

Kemudian dianalisis agar mudah dipahami, setelah itu dilanjutkan dengan 

pencatatan, pengertian dan penyuntingan yang akhirnya dikelompokkan dalam 

ciri-ciri yang sama (diverifikasikan) lalu disimpulkan. Jika masih terdapat data 

yang penting dan belum dimasukkan, maka dilakukan kembali dimulai dari 

pengumpulan data, pemeriksaan data dan seterusnya. Ini merupakan proses yang 

stimultan dari satu tahap ke tahap lainnya. 

3.3 Proses Redesign Logo 

3.3.1 Client Brief  

Client brief merupakan tahapan awal dari proses redesign logo. Tahapan ini 

bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi maupun data dari 

perusahaan klien yang bersangkutan yang dimana informasi tersebut akan menjadi 

landasan untuk redesign logo CV. Deli's Studio Photo & Printing. Sehingga hasil 

dari final design akan sesuai dengan entitas yang diinginkan oleh klien.  
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3.3.2 Riset Data 

 Setelah mendapatkan hasil seputar informasi perusahaan melalui client brief, 

maka tahapan selanjutnya adalah proses riset. Riset adalah proses pengumpulan 

dan pengelompokan data penunjang yang berhubungan dengan perusahaan klien. 

Melalui tahapan ini, desainer dapat mengidentifikasi masalah yang berhubungan 

dengan perusahaan klien.  

3.3.3 Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui proses riset kemudian digolongkan melalui 

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threat). Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah desainer dalam menentukan solusi dan keywords yang pada 

nantinya akan diterapkan pada redesign logo perusahaan klien. 

3.3.4 Keywords 

Setelah menemukan dan merangkum solusi melalui analisis SWOT , maka 

ditarik sebuah kesimpulan yang berbentuk keywords untuk memudahkan desainer 

menentukan konsep yang tepat. Beberapa keywords yang telah ditemukan 

kemudian dirangkum hingga mendapatkan 3 atau 2 keywords. Ketiga keywords 

tersebut harus benar-benar mewakili semua keywords yang ditemukan, agar 

semua lingkup permasalahan perusahaan klien dapat dipenuhi. Setelah itu, 

desainer akan mencari hal-hal yang berhubungan dengan ketiga keywords tersebut 

untuk memudahkan penentuan konsep pada tahap selanjutnya. 
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3.3.5 Konsep Desain 

Melalui hasil keywords yang telah ditemukan melalui analisis SWOT data 

perusahaan yaitu Kreatif – Nyaman - Berkualitas, kemudian dianalisis lebih lanjut 

untuk menemukan 1 buah keywords yang akan digunakan sebagai konsep desain 

logo. Dari data – data yang telah terkumpul dari CV. Deli's Studio Photo & 

Printing, maka dari itu konsep yang ingin penulis usung adalah Berani Kreatif. 

3.3.6 Creative Process 

Tahapan ini merupakan awal dari bentuk visualisasi konsep redesign logo. 

Dengan memperhitungkan deskripsi konsep serta warna yang telah ditemukan, 

desainer dituntut untuk berpikir kreatif sehingga menghasilkan desain yang 

komunikatif. 

Terdapat 2 tahapan dalam creative process, yaitu: 

1. Sketch 

Sketch adalah sebuah gambaran kasar menggunakan media pensil, spidol dan 

kertas dengan tujuan untuk mengeksplor ide-ide kreatif yang berhubungan 

dengan konsep yang telah ditemukan sebelumnya. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Hasil Sketch Logo Deli’s 
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2. Computerize 

Setelah terkumpul beragam sketch logo, maka selanjutnya memilih bentuk 

sketch mana yang tepat dan sesuai dengan konsep. Klien akan memilih 

beberapa sketch sebagai alternatif desain yang dianggap tepat untuk kemudian 

diproses menuju tahap computerize dengan menggunakan software berbasis 

vector seperti adobe ilustrator. 
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3.3.7 Final Design 

Setelah klien memilih desain mana yang tepat sesuai dengan keinginan 

mereka, maka selanjutnya desain yang terpilih akan diproses lebih lanjut agar 

layak untuk dipakai sebagai logo perusahaan klien. 

Terdapat 2 tahapan yang ada dalam proses ini, yaitu: 

1. Finishing 

Seorang desainer ditunjuk untuk menyelesaikan desain yang telah dipilih 

oleh klien. Pada proses ini desainer dituntut jeli agar menghasilkan desain 

akhir yang layak. Berikut tahap finishing desain terpilih: 

- Vector Elemen Visual Diafragma 

Pada tahap ini desainer melakukan proses vector dengan membentuk 

elemen visual diafragma secara jeli untuk komposisi dan bentuknya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses Vector Elemen Visual Diafragma 
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- Membentuk  Pola Diafragma 

Pada tahap ini desainer membentuk diafragma dengan mengcopy 

elemen visual pada tahap pertama dan membentuknya dengan merotasi 

hingga membentuk pola melingkar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Proses Pembentukan Diafragma 

- Pewarnaan Diafragma 

Pada tahap ini desainer melakukan proses pewarnaan sesuai warna 

karakter dan visi misi perusahaan dengan persetujuan klien. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Proses Pewarnaan Diafragma 
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- Logotype Deli’s 

Pada tahap ini desainer membuat logotype Deli’s menggunakan jenis 

font sans serif dengan pola yang tidak sejajar seluruhnya, font deli’ 

menggunakan warna merah dengan letak font (e) agak keatas dari (D), 

(l) sejajar dengan D, (i) sejajar dengan (e), tanda (‘) menggunakan 

pecahan elemen visual diafragma, (s) sejajar dengan (l) dengan 

menggunakan warna orange, dan tentunya kesesuaian jarak dan 

keselarasan letak font menggunakan sistem grid sehingga komposisi 

tidak terlihat acak-acakan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Proses Peletakan Font Deli 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Tanda ( ‘ ) Bagian Diafragma dan ( s ) warna orange 
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- Tipografi Studio Photo & Printing 

Pada tahap ini desainer membuat tipografi Studio Photo & Printing 

dengan letak komposisi rata kanan dari logotype Deli’s. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Letak Rata Kanan Dari Logotype 

2. Final Design 

Setelah proses finishing selesai, maka selanjutnya hasil dari final design 

dapat diaplikasikan pada media-media perusahaan dan diserahkan 

sepenuhnya kepada klien yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Final Design Logo 
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