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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai beberapa metode penelitian yang 

digunakan secara lebih rinci berdasarkan metode yang digunakan dalam perancangan 

karya seperti, perolehan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, 

studi literatur dan studi eksisting, serta hasil analisis data yang digunakan yakni 

dengan reduksi dan analisa SWOT, STP, serta menentukan keyword. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

4.1.1 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperdalami 

data berdasarkan permasalahan yang diangkat didalam penelitian. Oleh karena itu, 

wawancara tentunya dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara dan narasumber 

yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dan informasi secara lisan sesuai yang 

dibutuhkan pewawancara. Sehingga, pada penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan bapak Eka Setyabudi selaku kepala seksi Pengawasan Barang Beredar dan 

Perlindungan Konsumen di Disperindag Provinsi Jawa Timur (22 September 2016), 

bapak Eko Agus Dermawan, S.F.,Apt selaku narasumber dari BPOM kota Surabaya 

(02 November 2016), bapak Yudi selaku narasumber dari BPSK kota Surabaya (03 

November 2016), serta wawancara kepada beberapa konsumen remaja Surabaya (24 
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Oktober 2016). Dari beberapa narasumber yang didapat, peneliti menarik beberapa 

kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara sebagai berikut. 

Bahwa menurut Bapak Eka Setyabudi, apabila edukasi konsumen cerdas ini 

ditanamkan sedari remaja akan lebih memudahkan pemerintah dalam melakukan 

sosialisasi. Sebab remaja, merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia 

sebagai konsumen. Sehingga remaja memang sangat perlu di sentil mengenai 

masalah kesadaran barang-barang yang ada disekitarnya dan kerap ia gunakan. 

Sebab, remaja memiliki kecenderungan sikap yang „pasrah‟ terhadap apa yang 

mereka kenakan. Sehingga tidak jarang banyak sekali remaja yang menjadi sasaran 

kecurangan pelaku usaha. Pasrah dalam hal ini diartikan sebagai sikap remaja yang 

hanya diam saja apabila mereka kehilangan haknya dalam menjadi konsumen. 

Misalnya saja, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan atau jasa. Satu contohnya, dalam melakukan pembelian di 

swalayan maupun minimarket. Ketika remaja ditanyai pertanyaan mengenai sisa 

uang belanja atau kembalian apakah boleh atau tidak untuk disumbangkan. 

Kebanyakan dari mereka akan menjawab „iya‟ padahal sebenarnya mereka sendiri 

tidak mengetahui kemana larinya uang tesebut akan disumbangkan. Mereka tidak 

mengetahui informasi yang jelas dan jujur mengenai kembalian. Meskipun yang 

dipermasalahkan bukan besar uangnya yang mungkin tidak seberapa, namun tanpa 

disadari kita sebagai konsumen telah dirugikan dengan satu hak sebagai konsumen. 

Sedangkan, minimnya pengetahuan remaja mengenai undang-undang dan peraturan 

pemerintah membuat mereka cenderung pasrah. Padahal ketentuan mengenai 

kembalian telah diatur pada Undang-Undang Bank Indonesia, serta Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi 

konsumen untuk tidak bersikap tegas dan cerdas mengenai kembalian. 

Sedangkan, apabila berbicara mengenai teliti sebelum membeli. Ketelitian 

remaja masih sangat kurang sekali karena ada banyaknya iklan-iklan di media sosial 

yang mampu memprovokasi mereka untuk membeli. Dan setelah membeli via 

online, banyak sekali remaja yang mengalami kegalauan lantaran ketika barang 

datang tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di iklan. Kekecewaan tersebut ada 

lantaran barang yang mereka beli tidak dapat mereka sentuh dan rasakan langsung 

karena mereka terlalu mudah tergiur dengan iklan. Tanpa banyak diketahui remaja, 

jual beli online pun sebenarnya telah diatur dalam suatu payung hukum. Dimana 

apabila pelaku usaha tidak mencantumkan dengan jelas produk yang mereka jual 

sehingga membuat barang tidak sesuai dengan gambar, akan dikenai sanksi 

berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh sebab itu, 

konsumen diharapkan lebih jeli dalam membeli online dan tidak mudah terpengaruh 

dengan adanya iklan begitu saja. 

Kemudian, pada kiat konsumen yang ketiga yakni berbicara mengenai produk 

Standart Nasional Indonesia atau yang disingkat SNI. Sebenarnya apabila berbicara 

mengenai SNI, tentunya saat ini telah banyak sekali barang yang dikategorikan wajib 

SNI. Tercatat 134 barang wajib SNI dengan ketentuannya masing-masing. Salah 

satunya yang kini sering dilalaikan para remaja adalah menggunakan helm SNI. 

Masih banyak sekali konsumen salah satunya remaja yang masih kurang paham 

bahwa memakai helm dengan label SNI wajib adalah harus dilakukan. Sebab 

penggunan helm yang tidak ber SNI tentunya dapat mengganggu kesehatan tubuh 
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melalui sinyal radiasinya. Oleh sebab itu, helm yang telah bersertifikasi SNI 

dianggap telah memenuhi mutu K3L yakni Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan sehingga layak untuk digunakan. Sedangkan untuk membedakan SNI 

asli maupun palsu dapat dilakukan dengan pengecekan melalui laboratorium KAN 

(Komite Akreditasi Nasional). 

Sedangkan mengenai pembacaan label yang baik dan benar menurut bapak 

Eko Agus Dermawan, S.F.,Apt selaku narasumber dari BPOM banyak sekali yang 

perlu diperhatikan. Apabila label yang dimaksud misalnya berupa produk mamin 

atau makanan minuman. Label tersebut wajib sekali tertera informasi mengenai 

produk itu sendiri secara benar dan sesuai dengan yang diujikan oleh BPOM. Seperti 

diantaranya adalah : komposisi atau daftar bahan, nama produk, berat bersih, nama 

maupun alamat produsen importir, nomor pendaftaran (yang berisi nomor 

persetujuan keamanan pangan dari BPOM atau Dinas Kesehatan terkait) yang berupa 

MD (apabila makanan atau minuman tersebut merupakan produk dalam negeri dan 

telah melalui penilaian pemerintah sehingga dijamin aman untuk dikonsumsi), ML 

(apabila makanan atau minuman tersebut merupakan produk impor atau negeri dan 

telah melalui penilaian pemerintah sehingga dijamin aman untuk dikonsumsi), P-IRT 

(nomor pesetujuan keamanan pangan dari BPOM industri pangan dalam skala lebih 

kecil daripada MD dan ML, yakni dalam skala rumah tangga atau UKM), kemudian 

tidak lupa kode dan tanggal produksi, serta keterangan masa kadaluarsa atau sudah 

tidak layak dikonsumsi agar wajib diperhatikan. 

Disetiap jenis kemasan tentunya memiliki ketentuan label yang berbeda-beda. 

Salah satunya apabila kemasan tersebut berupa bahan plastik, informasi yang ada 



72 
 

dilabel juga wajib menambahkan kode jenis plastiknya apakah PE-LD, PP, O 

ataupun PS misalnya. Untuk mengetahui perlakuan yang harus dilakukan apabila 

menggunakan kemasan dengan salah satu jenis tersebut. oleh karena itu, konsumen 

diharapkan dapat lebih jeli dalam memperhatikan label. 

Tak hanya label, tampilan kemasan dalam suatu produk juga harus 

diperhatikan. Apabila kesan diluar kemasan tersebut kurang meyakinkan sebaiknya 

jangan dibeli. Kurang meyakinkan tersebut misalnya adalah kemasan tersebut sudah 

penyok terlebih dahulu, bergelembung, atau mengalami pengempesan. Meskipun hal 

tersebut haanya tampilan luarnya saja. Namun, makanan dan minuman dengan 

kemasan seperti tersebut telah dikatakan tidak layak dikonsumsi. Sebab diperkirakan 

apabila kemasan telah rusak sebelum dikonsumsi, dapat dipastikan bakteri ataupun 

kuman telah masuk dan mempengaruhi makanan didalamnya. Sehingga sangat tidak 

dianjurkan untuk membeli makanan dengan kemasan demikian. Sebab, kualitas 

makanan yang sehat menurut bapak Eko Agus Dermawan dapat ditinjau dari 

makanan dan minuman yang aman dan memiliki mutu yang baik. Aman yang 

dimaksud adalah makanan tersebut tidak merusak secara fisik, maksudnya didalam 

makanan tersebut tidak terdapat stlepes kemasan yang tertinggal sehingga dapat 

termakan dan menganggu kesehatan, serta makanan yang tidak merusak secara tidak 

langsung yakni tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Sedangkan dikatakan 

memiliki mutu yang baik apabila makanan tersebut memiliki kandungan yang dapat 

menyehatkan tubuh. 

Kemudian mengenai Manual Kartu Garansi atau MKG, tentunya setiap barang 

elektronik maupun setiap kendaraan wajib ada. Salah satunya yang sering terlupakan 
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adalah apabila membeli kendaraan bermotor. Manual Kartu Garansi mungkin akan 

jarang sekali dibaca. Padahal dalam MKG ada dua hal yang wajib dikenali, yakni 

Manualnya dan Garansinya. Yang dimaksud manual di sini adalah petunjuk 

penggunaan kendaraan motor tersebut apakah sudah memiliki ketentuan wajib 

berbahasa Indonesia. Kalaupun sudah ada, tak jarang sekali konsumen yang 

mengabaikannya. Padahal setiap kendaraan bermotor tentunya memiliki spesifikasi 

yang berbeda dan tentu cara perlakuan yang berbeda. Sedangkan budaya malas 

membaca telah menjamur terutama dikalangan remaja. Membuat mereka 

mengabaikan manual dari kendaraan motor tersebut. Hal ini yang kemudian menurut 

bapak Eka Setyabudi menjadikan salah satu contoh remaja yang kurang cerdas sebab 

tidak dapat memperlakukan kendaraan sesuai yang ditentukan. Oleh sebab itu, 

penekanan untuk membaca manual sebaiknya agar lebih gencar dilakukan agar 

remaja dapat lebih konsekuen dengan kewajibannya sebagai konsumen dalam 

membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan sesuai yang tertera pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. 

Dan kiat konsumen cerdas yang paling mendasar adalah beli sesuai kebutuhan, 

bukan keinginan. Dalam hal ini tentunya sangat luas apabila dijabarkan. Namun 

salah satu contoh kasus yang ada diremaja saat ini, mengenai realita Handphone 

dengan merk tertentu yang wajib dimiliki untuk menunjukan eksistensi mereka dapat 

dijadikan salah satu gambaran bahwa remaja sering melakukan pembelian bukan 

karena kebutuhan. Tak jarang ditemui saat ini remaja yang mengikuti tren 

Handphone jenis android, dengan berbagai fitur yang canggih. Dan Handphone 
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tersebut tidak hanya satu-satunya mereka miliki. Banyak remaja yang mengaku 

memiliki lebih dari satu Handphone. Padahal dari banyaknya fitur yang ada di 

Handphone mereka, hanya beberapa yang mereka gunakan. Dan tentunya hal ini 

akan sangat menjadi sia-sia. Itulah yang menandakan kebanyakan remaja membeli 

karena sesuai keinginan, bukan kebutuhan. 

 

4.1.2 Hasil Observasi (Pengamatan) 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada beberapa pusat 

perbelanjaan yang ada dikota Surabaya seperti toko retail salah satunya Indomaret, 

Royal Plaza Surabaya, Plaza Marina Surabaya, selain itu, peneliti juga melakukan 

pengamatan terhadap beberapa toko online yang ada di media sosial. Penelitian di 

beberapa tempat tersebut memiliki tujuan untuk mengamati perilaku konsumen 

khususnya remaja, ketika berada di situasi jual beli. 

Hal yang ditemukan peneliti ketika di Indomaret adalah, masih seringnya 

swalayan atau toko retail sejenis yang ternyata masih menggunakan harga yang 

ganjil. Sehingga ketika konsumennya memiliki hak kembalian kurang dari lima ratus 

rupiah, selalu ditawarkan untuk didonasikan. Dalam hal ini, kebanyakan para 

konsumen yang tidak hanya remajapun dengan mudahnya menyetujui hal tersebut 

meskipun tak jarang dari mereka yang sebenarnya ragu dengan hal itu, namun malas 

untuk memperpanjang masalah. Selain itu, setelah membeli barang baik banyak 

maupun sedikit, para konsumen tersebut tidak mengeceknya kembali. Mereka lebih 

sering terlihat merusak nota pembelian dan kemudian memasukkannya ke tong 

sampah dekat dengan pintu masuk. 
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Selain itu, peneliti juga mengamati perilaku konsumen remaja ketika mampir 

ke koridor makanan dan minuman. Disana tentunya terdapat banyak sekali makanan 

dan minuman kemasan yang dijual. Konsumen remaja yang mampir di koridor 

bagian makanan dan minuman, secara tidak sadar langsung mengambil saja makanan 

atau minuman ringan yang mereka inginkan. Beberapa diantaranya bahkan ada yang 

baru melihat tanggal kadaluarsa ketika diingatkan orang tuanya. Namun, dalam 

memilih jenis kemasan kaleng, beberapa remaja sduah cukup selektif dengan  

menyingkirkan kemasan kaleng yang terlihat penyok, kemudian mengambil kemasan 

kaleng yang bagus. 

Sedangkan ketika berada di pusat perbelanjaan yang lebih besar seperti Royal 

Plaza Surabaya, kebanyakan dari pengunjung justru terlihat remaja. Baik remaja 

putri maupun putra. Tujuan mereka datang ke mall pun beraneka ragam, ada yang 

mengatakan hanya jalan-jalan saja, ada yang sedang jam kosong kerja, ada pula yang 

hanya menemani teman wanitanya saja. Dari banyak tujuan itu, dapat dilihat 

motivasi mereka datang ke mall sebenarnya tidak direncanakan dengan matang, 

namun begitu mereka melihat barang yang menurut mereka bagus mereka justru 

membelinya tanpa berfikir panjang. Beberapa stand yang terlihat ramai dan sering 

dikunjungi remaja disana ialah stand aksesoris, stand baju, dan stand lain yang 

memasang harga sale maupun harga cenderung murah dengan kualitas barang yang 

„terlihat‟ bagus. Dari sini dapat dilihat, sebelum ke pusat perbelanjaan mereka tidak 

merencanakan apa saja yang perlu dibeli. Sehingga ketika melihat barang yang 

dinilai bagus, mereka langsung membeli entah itu sesuai kebutuhan atau keinginan. 
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Beralih ke target observasi di Plaza Marina Surabaya, disini peneliti 

mendapatkan beberapa hasil pengamatan yakni banyaknya remaja yang didampingi 

orang tuanya datang dan membeli handphone yang sedang trend di kalangan remaja 

saat ini, yakni handphone berbasis android. Banyak yang mencari handphone 

android dengan fitur lengkap namun harga yang cenderung terjangkau, meski tak 

jarang juga yang mencari handphone dengan merk ternama tertentu bagi mereka 

yang terlihat menengah keatas dari segi penampilan. Beberapa konsumen yang 

sedang berburu handphone pun terlihat sudah memiliki handphone sebelumnya yang 

masih layak pakai. Saat membeli handphone, banyak hal yang mereka tanyakan pada 

penjual. Beberapa konsumen sudah terlihat cermat dengan memperhatikan MKG 

dari handphone tersebut. 

Sedangkan, berdasarkan hasil observasi di toko online yang ada di media sosial 

baik instagram, facebook maupun website resmi, peneliti mendapatkan beberapa 

hasil yakni masih banyaknya remaja yang mudah diprovokasi melalui tampilan yang 

menarik. Setelah tertarik dengan suatu barang, kebanyakan remaja akan 

memprovokasi kembali ke temannya agar sepikiran dengan mereka. Kemudian 

mereka mencari harga yang lebih miring dengan barang yang sejenis. Hasilnya, 

kebanyakan barang yang ada di online khususnya toko-toko yang tidak resmi 

ternyata barang yang ada digambar tidak sesuai dengan barang ketika digambar. 

Presentasi kemiripannya pun cukup signifikan yakni 70%, dimana 30 % nya tidak 

sama sekali dengan yang ada digambar. Dengan hal itu, konsumen tentunya sangat 

kecewa. Namun beberapa remaja terlihat meminta retur barang tersebut 

(mengembalikkan barang ke penjual dengan jaminan uang kembali), namun tak 
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sedikit yang hanya bisa bergumam tanpa mengkritik langsung sang penjual karena 

tidak ingin bermasalah namun berjanji untuk tidak berbelanja di toko tersebut 

dikemudian harinya. 

4.1.3 Studi Literatur 

Studi literatur yang digunakan pada perancangan ini yakni dengan 

menggunakan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa buku seperti 

teori yang mendukung isi buku. Misalnya seperti beberapa peraturan yang dapat 

berhubungan dengan penelitian ini sebagai penunjang keabsahan data yang didapat, 

beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan, 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan, 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 72 / M-DAG / PER / 9 / 2015 tentang Standarisasi Jasa Bidang 

Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap 

Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, Undang-Undang No. 14 tahun 1992 Pasal 

61 ayat (3) dan PP no. 44 tahun 1993 tentang Penggunaan Helm Wajib SNI, 

Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan 

(Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia. 
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Gambar 4.1 Literatur Yang Digunakan 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Selain mengambil teori melalui dasar hukum atau peraturan yang terkait 

dengan hal tersebut, peneliti juga menggunakan buku sebagai studi literatur untuk 

memahami lebih jauh mengenai konsumen. Agar dalam membuat media yang tepat 

sasaran dapat efektif dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti juga menggunakan buku 

Perilaku Konsumen dari Tatik Suryani dan Psikologi Komunikasi dari Morissan 

M.A. Selain itu, untuk menyampaikan pesan menggunakan teknik komik strip, 

peneliti juga menggunakan literatur beberapa buku-buku yang erat kaitannya dengan 

komik, seperti misalnya Comic Making dari M.S Gumelar atau buku How To Make 

Comic Menurut Para Master Komik Dunia oleh Hikmat Darmawan, dan masih 

banyak lagi. Sedangkan, untuk mengulas masalah desain, peneliti menggunakan 

buku Pengantar Desain Komunikasi Visual dari  Adi Kusrianto, dan buku dari 

Rakhmat Supriyono yang berjudul Desain Komunikasi Visual Teori dan Aplikasi, 

serta buku lain yang dapat membantu kelengkapan data dalam penelitian dan 

perancangan karya penelitian ini. 
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4.1.4 Hasil Studi Eksisting 

Dalam perancangan ini, peneliti melakukan analisa studi eksisting terhadap 

media promosi yang sudah ada sebelumnya maupun upaya-upaya yang dilakukan 

instansi terkait selain sosialisasi langsung kepada konsumen. Media promosi yang 

pernah dibuat sebelumnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur sebagai upaya mengenalkan dan juga mempromosikan kegiatan yang 

berkaitan dengan konsumen cerdas ini sebelumnya hanya berupa brosur, leaflet, dan 

stiker. 

 

Gambar 4.2 Brosur Konsumen Cerdas 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Brosur diatas, merupakan salah satu media promosi yang dibuat oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan provinsi Jawa Timur untuk mensosialisasikan 

Konsumen cerdas dalam media cetak. Dalam brosur tersebut memuat segala 

informasi mengenai konsumen cerdas, mulai dari pengertian konsumen cerdas, 

alasan untuk menjadi konsumen cerdas, lima kiat menjadi konsumen cerdas, 

kemudian informasi layanan konsumen yang dapat digunakan untuk mengadu 

apabalila mengalami pelanggaran konsumen. Sebenarnya melalui brosur tersebut, 
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informasi yang ingin disampaikan pemerintah sudah cukup jelas mengenai 

konsumen cerdas. Namun dalam segi desain, brosur tersebut masih dirasa kurang 

menarik pembaca agar mau membaca lebih lanjut. Banyaknya tulisan yang tidak 

dipertimbangkan dengan gambar visualnya, membuat beberapa tulisan kurang dapat 

dibaca dengan baik, readability nya masih sangat minim. Hal tersebut disebabkan 

lantaran desain brosur tersebut tidak menggunakan prinsip desain yang ada dengan 

baik, seperti: keseimbangan, tekanan, irama (rhytm), dan kesatuan (unity). Selain itu, 

dalam keseluruhan tampilan visualnya pun, Disperindag Jawa Timur juga masih 

menggunakan maskot Konsumen Cerdas yang lama, yakni berupa kancil. Dan belum 

diperbarui seiring munculnya maskot Konsumen Cerdas yang baru yang berupa 

uang. 

 
Gambar 4.3 Stiker Kiat Konsumen Cerdas 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Sama halnya dengan brosur, stiker diatas merupakan salah satu media yang 

digunakan pemerintah terkait untuk mengenalkan konsumen cerdas kepada 

masyarakat Jawa Timur. Pada stiker tersebut, memuat informasi mengenai kiat 

menjadi konsumen cerdas beserta logo cintai produk Indonesia dan logo dari 

beberapa instansi terkait. Kelebihan dari stiker ini adalah dengan menempel stiker 

ini, masyarakat langsung dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk 

menjadi konsumen cerdas melalui kiat yang dipaparkan melalui stiker. Namun 
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sayangnya, ukuran dari stiker tersebut cukup besar yakni 23 cm x 8 cm, sehingga 

dirasa kurang fleksibel untuk ditempel dimana saja karena terlalu besar. Pada 

tampilannya pun, masih sama dengan brosur sebelumnya yakni dengan 

menggunakan maskot Konsumen Cerdas yang lama. 

Selain, media promosi seperti brosur dan flyer, pemerintah terkait juga 

melakukan sosialisasi konsumen cerdas kepada remaja melalui seminar yang 

biasanya diadakan di hotel atau gedung-gedung pertemuan. Salah satunya yang 

paling kerap melakukan kegiatan sosialisasi ini adalah Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Tak hanya sendiri, Disperindag Prov. Jatim juga 

biasanya menggandeng instansi lain yang terkait dengan konsumen cerdas, 

misalanya BPOM, BPSK dan masih banyak lagi. Dalam sosialisasi tersebut, terdapat 

salah satu bentu media publikasi untuk mengetahui adanya program Konsumen 

Cerdas ini, yakni melalui banner yang digunakan dibelakang sebagai media 

penyampai maksud dari sosialisasi secara visual. 

 

Gambar 4.4 Desain Banner Sosialisasi Konsumen Cerdas 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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Sama halnya dengan brosur dan stiker yang telah dibahas diatas, banner acara 

yang digunakan pada sosialisasi konsumen cerdas ini juga  merupakan salah satu 

media yang digunakan pemerintah terkait untuk mengenalkan konsumen cerdas 

kepada masyarakat Jawa Timur khususnya remaja. Sebab pada sosialisasi tersebut, 

peseta yang banyak diundang adalah remaja. Namun dalam media publikasinya, 

dalam hal ini banner acara, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 

banner acara ini adalah tulisannya tidak terlalu banyak, padat, singkat, dan jelas, 

tidak pula menggunakan warna yang mengganggu mata, sangat simpel dan mudah 

dibaca siapapun, karena memiliki readibility yang cukup. Namun untuk sasaran 

target sosialisai yang kebanyakan pesertanya remaja, banner acara ini kurang sesuai 

dengan selera remaja. Remaja hanya dapat membaca informasinya tanpa bisa 

menikmati dengan baik sebab, desainnya yang terlalu sederhana dan kurang ada 

unsur pendekatan terhadap remaja. 

 

Gambar 4.5 Peserta Sosialisasi Yang Kebanyakan Remaja 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.2 Konsep dan Keyword 

4.2.1 Analisis STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) 

Analisis Segmentesi, Targeting dan Positioning merupakan salah satu cara 

untuk menentukan target sasaran yang akan dituju pada perancangan buku pedoman 

konsumen cerdas agar tepat sasaran, berikut analisis segmentasi, targeting dan 

positioningnya. 

1. Segmentasi 

Dalam merancang buku pedoman konsumen cerdas ini, jenis khalayak atau 

target sasaran yang akan dituju adalah : 

a. Demografis 

Usia                  : 18 s/d 21 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki – laki dan Perempuan 

Pekerjaan          : Pelajar  s/d Mahasiswa  

Pendidikan        : SMA s/d Perguruan Tinggi 

b. Geografis 

Wilayah           : Surabaya 

Ukuran Kota    : Metropolis 

Iklim                : Tropis 

c. Psikografis 

Remaja kota besar yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dibalik 

sifat mereka yang senang berbelanja, mencoba hal yang baru dan memiliki 

sikap cenderung konsumtif. Dengan memiliki rasa ingin tahu itulah yang 

diharapkan mampu mendorong mereka untuk mau belajar dan mengetahui 
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apa saja yang perlu dilakukan sebelum mereka ingin membeli sesuatu, 

sehingga lebih membentengi mereka agar menyadari apa saja yang perlu 

diperhatikan dan mana saja yang harusnya dibeli sesuai kebutuhan. 

2. Targeting 

Pada perancangan ini, target audience atau sasaran khalayak yang ingin 

dituju terbagi menjadi dua golongan, yakni target primer dan sekunder. 

Sebagaimana apabila target primer merupakan target pasar yang ingin disasar 

untuk membeli buku pedoman cerdas ini. Sedangkan target sekundernya berupa 

target pasar yang akan menikmati buku pedoman ini nantinya. 

a. Target Primer 

Target primer pada perancangan ini adalah instansi-instansi yang memiliki 

kaitan dengan perdagangan, industri dan tentunya Konsumen Cerdas. Baik 

instansi swasta maupun negeri. Instansi-instansi ini biasanya kerap sekali 

menyelenggarakan sosialisasi mengenai Konsumen Cerdas kepada remaja 

sehingga buku ini dirasa akan sangat membantu mereka. Dengan pekerjaan 

sebagai pegawai negeri maupun swasta dan penghasilan sekitar Rp. 5.200.000 

s/d 6.000.000, target pasar dapat digolongkan sebagai masyarakat kelas 

menengah dalam segi penghasilan dan pendidikan. 

b. Target Sekunder 

Sedagkan, target sekunder yang ingin disasar dari perancangan buku 

pedoman konsumen cerdas ini difokuskan kepada remaja dengan range usia 

sekitar 18-25 tahun, yang dapat dikategorikan ke dalam golongan pelajar dan 

mahasiswa. Para remaja ini merupakan remaja yang memiliki rasa ingin tahu 
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yang besar, serta senang berbelanja cenderung konsumtif. Sehingga setelah 

membaca buku ini diharapkan mereka dapat lebih cerdas dan selektif sebelum 

membeli. 

3. Positioning 

Positioning merupakan salah satu strategi komunikasi yang memiliki 

hubungan dengan bagaimana cara khalayak menempatkan suatu produk, 

perusahaan, merek, individu maupun apa saja yang ada didalam pikiran mereka 

yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya (Morissan, 2010:72). Oleh 

karena itu, buku pedoman konsumen cerdas ini berusaha memposisikan dirinya 

sebagai salah satu buku yang menyajikan tatacara yang harus diperhatikan 

sebagai konsumen, selain mengedukasi buku ini diharapkan juga mampu 

menahan kebiasaan remaja yang cenderung konsumtif, pasrah dan cuek selama 

menjadi konsumen. Selain itu, buku pedoman yang dikemas dengan teknik 

komik strip dan strategi penyampaian pesan sebab-akibat ini juga dapat 

dijadikan salah satu cara untuk menyadarkan remaja dengan lebih dekat dan 

akrab. 

 

4.2.2 Unique Selling Proposition (USP) 

Dalam membangun persepsi produk pada benak konsumen, perusahaan atau 

instansi sebaiknya mengembakan USP atau Unique Selling Proposition yang 

competitive advantage (Kotler, 205:76). Maksud dari strategi ini ialah menunjukkan 

keunggulan maupun kelebihan suatu produk yang sangat mungkin tidak dimiliki 

oleh produk pesaingnya. Dan keunggulan tersebutlah yang menjadikan konsumen 
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menggunakan produk tersebut, karena produk tersebut mampu dibedakan dengan 

karakter yang menonjol. Unique Selling Proposition dapat digunakan dengan 

menganalisis perbedaan karakteristik baik fisik maupun sekedar atributnya saja, 

selagi produk tersebut dapat bermanfaat bagi konsumen serta tidak dimiliki oleh 

produk pesaing yang lain (Harjanto, 2009:179). 

Oleh karena itu, satu keunikan tersendiri dari buku pedoman konsumen cerdas 

ini  adalah buku ini memberikan informasi mengenai tata cara menjadi konsumen 

cerdas yang dikemas dengan teknik komik strip dengan mengadopsi karakteristik 

budaya remaja Surabaya, dengan menggabungkan teknik ilustrasi dan teks yang 

tidak membosankan agar remaja lebih mudah mengingatnya. Dalam setiap langkah 

menjadi konsumen cerdas, akan dikomunikasikan dengan komik strip dengan cerita 

yang langsung habis. Hal ini digunakan sebagai keunikan, mengingat buku pedoman 

mengenai konsumen cerdas dengan teknik komik strip sendiri sebelumnya belum 

pernah dibuat sehingga dengan adanya keunikan ini diharapkan mampu melekat 

dengan benak remaja kota Surabaya sehingga mampu lebih memahami apa yang 

dimaksud dengan konsumen cerdas itu sendiri. 

 

4.2.3 Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath) 

Dengan menggunakan analisis SWOT, penelitian ini akan lebih akurat dengan 

mengkaji kelemahan dan kelebihan pada suatu produk. Sebab, analisis SWOT 

sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk menelaah suatu produk dalam segi 

kekuatannya (strength), kelemahannya (weakness), hingga peluang (opportunity), 

serta ancaman (treath) yang dimiliki produk tersebut. kekuatan dan kelemahan yang 
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dimaksud merupakan kondisi yang adala dalam lingkup internal atau yang berkaitan 

dengan objek perancangan. Sedangkan untuk, peluang dan acamannya adalah konsisi 

yang dikaji dari lingkup eksternal misalnya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

produk pesaing. 

Dengan mengkaji keempat hal tersebut, kemudian akan didapat strategi utama 

yang digunakan dalam memecahkan masalah sebagai pengembangan dari 

perancangan berikut.  

Dengan begitu, keempat hal tersebut juga dapat digunakan untuk menyusun 

kesimpulan dalam analisis SWOT dengan menampungnya kedalam Matriks Pangkal. 

Penyusunan kesimpulan dalam Matriks Pangkal tersebut ialah sebagai berikut : 

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 meminimalisir kelemahan (Sarwono dan Lubis, 

2007:18-19) 
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4.2.4 Tabel Analisa SWOT 

Melalui hasil  wawancara, observasi, studi literatir dan studi eksisting, maka 

dapat dilakukan analisis SWOT mengenai perancangan buku pedoman konsumen 

cerdas melalui tabel matriks SWOT yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Tabel Hasil Analisis SWOT 
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4.2.5 Keyword 

Dari hasil data yang telah terkumpul dalam metode pengumpulan data seperti 

wawancara, observasi, studi literatur,  studi eksisting, analisis STP, USP dan analisis 

SWOT, dapat diolah kembali untuk menentukan kata kunci atau keyword pada 

perancangan ini. Penentuan keyword ini juga dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan atau konsep dasar dalam merancang media yang akan dibuat pada 

perancangan buku pedoman konsumen cerdas dan media pendukung lainnya agar 

lebih sesuai. 
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4.2.6 Deskripsi Konsep 

Melalui hasi analisa Strength, Weakness, Opportunity, and Threaths (SWOT) 

pada program konsumen cerdas dan buku komik. Maka didapatkan satuu kata kunci 

atau keyword yang juga dijadikan sebagai konsep dalam perancangan buku pedoman 

ini. Satu keyword tersebut adalah “Intellegent”, yang dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti cerdas atau pandai. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

Cerdas memiliki arti kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian, 

ketajaman pikiran). Hal tersebut tentunya dapat mewakili perancangan yang akan 

dibuat yakni, “Perancangan Buku Pedoman Konsumen Cerdas Dengan Teknik 

Komik Strip Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja di Kota Surabaya.” 

Dimana pada media yang akan dirancang akan menggambarkan sikap cerdas 

melalalui konsep yang diusung. 

Cerdas memiliki arti yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan nantinya 

pada perancangan ini. Sebagai buku yang nantinya memberikan pedoman menjadi 

konsumen yang cerdas dengan langkah-langkah pintar yang harus diperhatikan 

konsumen, cerdas akan mampu menjadi konsep yang menjiwai perancangan ini. 

Konsep cerdas akan diimplementasikan pada setiap mdia yang dirancang. Selain itu 

dengan menggunakan konsep cerdas, maka bahasa yang digunakan akan 

menggunakan bahasa yang cerdas meski sedikit menggunakan bahasa Surabaya. 

Selain bahasa, cerdas akan direfleksikan kedalam karakter, warna dan elemen desain 

yang lainnnya. 
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4.3 Perancangan Karya 

 

Gambar 4.7 Alur Perancangan Karya 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.3.1 Perancangan Kreatif 

1.      Tujuan Kreatif 

Perancangan buku pedoman konsumen cerdas dengan teknik komik strip 

merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja 

dalam menjadi konsumen. Agar tidak salah melangkah sebelum melakukan 

keputusan pembelian ataupun setelah membeli. Remaja sebagai konsumen juga perlu 

tau mengenai benar salah dan apa saja yang harusa dipertimbangkan agar menjadi 

konsumen yang cerdas. Dalam buku pedoman yang dirancang menggunakan teknik 

komik strip ini akan berisi cerita singkat kehidupan remaja selama menjadi 

konsumen beserta kiat-kiat cerdas untuk menghadapi permasalahan atau sengketa 

ketika menjadi konsumen. Dengan hal ini, diharapkan remaja dapat terketuk hatinya 

untuk lebih mawass diri dalam menggunakan ataupun membeli barang. 

Menggunakan teknik komik strip diharapkan dapat semakin menarik minat membaca 

buku pada remaja yang kini juga mulai luntur sejak adanya perkembangan gadget.  

Perancangan buku pedoman ini nantinya juga akan disesuaikan dengan 

keyword yang telah berhasil ditemukan sebelumnya yaitu “Intellegent” atau berarti 

cerdas. Ditemukannya keyword ini, menjadi awal penentuan konsep yang akan 

digunakan pada seluruh implementasi desain yang akan dirancang. Didapat dari hasil 

analisis SWOT, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, STP, studi literatur, 

dan studi eksisting, maka keyword terbut dapat dijadikan acuan dasar dalam 

perancangan buku pedoman konsumen cerdas dengan teknik komik strip sebagai 

upaya meningkatkan kesadaran remaja di kota Surabaya. 
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2.      Strategi Kreatif 

Salah satu cara untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya memerlukan sebuah 

strategi. Oleh karena itu pada perancangan peneliti kali ini dengan judul, 

“Perancangan Buku Pedoman Konsumen Cerdas dengan Teknik Komik Strip 

Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Remaja di Kota Surabaya” menggunakan 

strategi kreatif yang berorientasi pada produk. Dimana strategi ini menempatkan 

janji berdasarkan keunggulan produk dengan  menggunakan manfaat yang diperoleh, 

ataupun bagian dari atribut suatu produk. Strategi yang berorientasi pada produk 

memiliki empat macam, yakni : Generic Strategy, Unique Selling Proposition 

(USP), dan Product Proposition. Dikarenakan buku pedoman ini menggunakan 

perbedaan karakteristik fisik, dan atribut produk yang lebih unik dari yang lain, maka 

pada perancangan ini menggunakan Unique Selling Proposition (USP) (Suyanto, 

2005:77).  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keunikan yang dimiliki buku 

pedoman ini adalah penggunaan teknik komik strip dalam menginformasikan 

pedoman menjadi konsumen cerdas melalui ilustrasi dan teks. Sehingga remaja yang 

membacanya tidak merasa bosan. Atribut yang digunakan dalam komik ini 

mengadopsi karakeristik remaja di kota Surabaya, seperti dari gaya bicara, cara 

berpakaian dan lain sebagainya. 

Berikut merupakan unsur-unsur yang akan digunakan dalam mendesain buku 

pedoman konsumen cerdas : 

a. Ukuran dan Format Buku 

Jenis Buku                : Buku Komik 
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Dimensi Buku            : 14,8 cm x 21 cm 

Jumlah Halaman        : 40 halaman 

Gramateur Isi Buku    : 150gr 

Gramateur Cover        : 260gr 

Finishing                     : Soft cover, dengan laminasi doff. 

Karena buku yang dirancang pada perancangan ini merupakan buku pedoman, 

maka dimensi buku dibuat sesimpel mungkin agar mampu dibawa kemana saja 

dengan ukuran A5 atau 14,8 cm x 21 cm dengan posisi potrait. Ukuran memang 

ditentukan dengan fungsi buku dan aktivitas segmentasi, dimana pada perancangan 

ini menyasar remaja. Dengan ukuran buku demikian akan memberikan kepraktisan 

dan mudah dibawa kemana saja (Tirtaadmaja, 2012:85-86).                              

b. Struktur Buku 

Buku pedoman ini memiliki susunan isi sebagai berikut : 

- Cover Depan 

- Halaman Copyright 

- Cover Halaman Dalam 

- Kata Sambutan 

- Halaman Daftar Isi  

- Halaman Pengenalan Tokoh 

- Halaman Isi 

- Halaman Tentang Penulis 

- Cover Belakang dan Sinopsis 
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c. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam buku komik ini adalah bahasa Indonesia, dan 

bahasa Suroboyoan (bahasa khas kota Surabaya) untuk percakapan maskot Surabaya, 

Suro dan Boyo agar lebih kental dengan budaya Surabaya. Penggunaan bahasa 

Indonesia secara umum, dikarenakan nantinya buku pedoman ini juga agar dapat 

dibaca dan dinikmati masyarakat diluar Surabaya meski ditujukan oleh remaja 

Surabaya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang lebih universal dan mampu 

diterima oleh siapapun, sehingga dalam menyampaikan kiat cerdas maupun cerita 

bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa 

Suroboyoan hanya digunakan oleh tokoh tertentu, yakni Suro dan Boyo agar lebih 

kental nuansa Surabaya. Keduanya akan muncul menggunakan bahasa Surabaya 

dengan mengkritik. Sehingga diharapkan sebagai anak Surabaya yang tidak cerdas 

sebagai konsumen akan malu kepada Suro dan Boyo. Berikut contoh bahasa 

Suroboyoan : 

- “Ealah.. mesti mek isok mbatin” 

(Arti : “Ya elah, selalu saja hanya bisa memendam dalam hati.”) 

- “Klambi sak munu akehe, ngomong gak due klambi?” 

(Arti : “Baju sebanyak itu, katanya tidak punya baju?”) 

- “Langsung nganyari rek!” 

(Arti : “Langsung dicoba teman!”) 

- “Nek isok dadi siji, kenopo kudu telu?” 

(Arti : “Kalau bisa menjadi satu, mengapa harus tiga?”) 
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d. Teknik Visualisasi 

Buku pedoman ini akan dirancang menggunakan teknik ilustrasi digital, 

dimana dalam teknik ini secara keseluruhan akan dilakukan secara digital 

menggunakan media komputerisasi, mulai dari proses sketsa, pewarnaan, hingga 

layouting (Migotuwio, 2013). 

e. Tipografi 

Dalam memilih jenis typeface yang akan digunakan pada beberapa media 

nantinya akan disesuaikan dengan konsep yang diusung. Selain itu, pemilihan 

typeface juga dipengaruhi oleh faktor readability dan legibility. Oleh karena itu, 

dalam memilih jenis font yang akan digunakan pada buku pedoman ini tidaklah 

sembarangan, sebab penuh pertimbangan dan penyesuaian. Untuk pemilihan jenis 

typeface pada judul buku, caption, dan headline menggunakan font Shorelines 

Display. 

 

4.8 TypeFace Shorelines Display 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Font ini merupakan salah satu jenis font san serif yang dirasa cocok untuk 

menjadi font pada judul, caption dan headline. Sebab jenis font san serif (tidak 

berkait)  juga banyak digunakan untuk teks yang cukup banyak seperti pada buku 

ataupun majalah karena memiliki kesan sederhana, simpel dan dinamis (Rustan, 

2011:1-10).  Selain itu, font Shorelines Display termasuk kedalam jenis font block 

http://www.dafont.com/


99 
 

dengan karakter ketebalan yang begitu mencolok, font ini sering kali digunakan 

untuk menonjolkan kesan unik dan artistik. Dan paling kerap digunakan untuk judul 

(Kusrianto, 2007: 52). Karakter fontnya yang rounded pada ujungnya, sangat cocok 

sekali dengan karakter remaja yang aktif dan dinamis. 

Sedangkan, untuk bagian isi buku, baik dalam penjelasan dan dalam balon 

kata, dipilihlah jnis typeface yang sesuai dengan judulnya namun sedikit berbeda 

karena fungsinya sebagai penjelas. Maka, font Chinacat lah yang terpilih. 

 

4.9  TypeFace Chinacat 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Font ini juga termasuk kedalam jenis font san serif (tidak berkait) sehingga 

dirasa sesuai dan cocok apabila disandingkan dengan font pada judul atau 

headlinenya (Shorelines Display). Jenis font ini dipilih karena memiliki keterbacaan 

yang tinggi meski dalam ukuran font yang kecil. Jenis font ini juga mudah dikenali 

dan dibedakan masing-masing hurufnya. Suatu huruf dapat dikategorikan legible 

apabila masing-masing huruf dan karaternya mudah dibedakan satu sama lain 

sehingga mudah dikenali (Rustan, 2011:74). 

 

f. Warna 

Warna memegang peran yang paling penting dalam menggambarkan konsep 

yang diangkat dengan buku yang dirancang. Dengan menggunakan kata 

“Intellegent” atau cerdas sebagai keyword, maka dipilihlah warna-warna yang dapat 

http://www.dafont.com/
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mengimplementasikan sikap cerdas. Seperti warna, biru, hijau, kuning dan merah 

yang terpilih pada perancangan ini. 

 

4.10 Warna Yang Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Berdasarkan konsep “Intellegent” atau cerdas, warna biru muda dengan 

kalibrasi warna (C:47 M:0 Y:15 K:0) (R:126 G:207 B:216) akhirnya dipilih sebagai 

warna primer. Pemilihin warna biru muda sebagai warna primer dikarenakan 

diantara makna warna biru terdapat makna pendidikan dan edukasi sebagai salah 

satu komponen kecerdasan manusia (Nugroho, 2008:30).  

Sedangkan warna hijau dengan kalibrasi warna (C:57 M:0 Y:75 K:0) (R:115 

G:194 B:113) dipilih sebagai warna sekunder. Warna hijau sendiri memiliki banyak 

makna, dimana salah satunya menurut Nugroho, hijau memgang arti muda 

bersemangat. Hal ini sangat sesuai dengan target yang akan dituju yakni remaja kota 

Surabaya. Warna hijau sejatinya dipilih juga dikarenakan simbol dari kota Surabaya 

yang kerap kali menggunakan tagline, “Suroboyo bersih dan hijau”. 

Kemudian, warna kuning dengan kalibrasi warna (C:7 M:2 Y:78 K:0)  (R:241 

G:230 B:88) juga digunakan sebagai warna sekunder. Yang mana, salah satu makna 

dari kuning sendiri adalah kecerdasan. Dan untuk warna merah dengan kalibrasi 

(C:11 M:100Y:100 K:3) (R:208 G:31 B:38) sebagai warna sekunder juga, dipilih 

http://www.dafont.com/
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karena mengandung makna keberanian dan kekuatan. Sehingga mampu memberi 

semangat pembaca untuk menjadi konsumen cerdas. 

g. Judul Perancangan Buku Pedoman 

Pada perancangan buku pedoman dengan teknik komik strip, judul yang akan 

digunakan adalah “Komik Jadilah Konsumen Cerdas”. Kata “komik” ditujukan 

untuk menunjukkan jenis isi buku yang ada didalamnya, yang memuat beberapa 

cerita yang berkaitan dengan konsumen yang dikemas dengan teknik komik strip. 

Kemudian, “jadilah konsumen cerdas” merupakan kalimat persuasi yang digunakan 

untuk mengajak kita semua menjadi konsumen yang cerdas sesuai dengan langkah-

langkah yang diberikan didalam isi buku ini nantinya.  

h. Tema Cerita 

Tema cerita yang digunakan dalam perancangan buku pedoman ini adalah 

mengenai kebiasaaan remaja Surabaya ketika menjadi konsumen. Dengan dibantu 

oleh maskot kota Surabaya agar nuansa “Surabaya” yang ingin ditunjukkan semakin 

terasa kental. Selain itu, dengan menggunakan tema demikian, diharapkan remaja 

dapat merefleksi dirinya sendiri dengan meninggalkan hal negatif ketika menjadi 

konsumen, dan mengilhami hal positifnya sebagai praktek dalam kehidupan sehari-

hari agar remaja Surabaya kini cerdas dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 

i. Latar Belakang atau Background 

Background cerita atau latar belakang tempat dan suasana dalam buku 

pedoman dengan teknik komik strip ini disesuaikan dengan tema  dan alur cerita 

yang diangkat. Secara umum, background yang digunakan adalah toko retail atu 

swalayan modern, rumah, perkotaan, dan sebagainya. 
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j. Sinopsis Cerita 

Pada buku pedoman yang dikemas dengan teknik komik strip ini, memuat 

beberapa cerita berbeda. Sebanyak lima cerita dibuat untuk mewakili lima kiat 

menjadi konsumen cerdas yang perlu untuk diketahui. 

Yang pertama, adalah kisah seorang remaja bernama Bagas yang sedang 

merasa dahaga dan ingin sekali membeli minuman ke sebuah minimarket. Disana ia 

menemukan minuman kesukaannya yang tinggal satu, dan sedang promo, namun 

kemasannya sudah peyok dan rusak. Bagas pun girang mengetahui hal tersebut. 

Akhirnya ia tetap memutuskan membeli tanpa meneliti dulu kemasannya. Karena 

dahaga yang tidak terelakkan, ia pun membayarnya dikasir. Sesampainya dikasir ia 

mendapati kekecewaan yang begitu mendalam lantaran minuman yang di promo 

tersebut ternyata sudah tidak berlaku. Karena kesalahan pelaku usaha, ia merasa 

dirugikan namun pasrah begitu saja dan tetap membayarnya. Dan ketika ia diminta 

kembalian untuk disumbangkan. Iya langsung bilang „iya‟ meski dalam hati 

sebenarnya ia menggerutu. Cerita ini berkaitan dengan kiat konsumen cerdas agar 

mengenali hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta agar lebih teliti dalam 

membaca dan meneliti label kemasan sebelum membeli makanan dan minuman 

sebelum dibeli. 

Yang kedua, kisah Aryani, seorang remaja yang gemar sekali bermain sosial 

media. Tak sengaja, di suatu sore ia ketika ia membuka TooTube, video berbagi, ia 

mendapati iklan dari salah satu clothing line kenamaan. Iapun tergoda untuk 

membeli meski baju dilemarinya sudah penuh, ia masih saja menganggapnya tidak 

memiliki baju. Karena kelalaiannya membeli online dengan terburu-buru, ketika 
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barang sampai, ternyata batang yang ia tunggu-tunggu tidak sesuai dengan yang ia 

bayangkan. Cerita ini akan mewakili kiat konsumen cerdas yang ketiga, yakni agar 

konsumen lebih teliti sebelum membeli. Minimal dapat menyentuh secara langsung 

dengan indera peraba barang yang akan kita beli agar tidak kecewa dikemudian hari. 

Yang ketiga, kembali mengenai Bagas yang dibelikan sepeda motor baru oleh 

ayahnya. Sepeda motor yang keren dan gagah tersebut langsung ia cobanya 

berkeliling kota tanpa menggunakan helm dan membaca MKG terlebih dahulu. 

Alhasil ketika ia celaka dijalan, ia baru menyadarinya bahwa menggunakan helm 

terlebih yang SNI dan membaca manual dalam MKG tersebut sangat perlu 

dilakukan, mengingat tidak semua kendaraan memiliki perlakuan yang sama. Cerita 

ini, mewakili kiat ke empat dimana sebelm mengenakan segala sesuatu ada baiknya 

kita membaca dan mengetahui MKG. Selain itu, memakai helm ber SNI itu 

sangatlah perlu untuk dilakukan. 

Yang keempat, mengenai Aryani yang memiliki tiga handphone sekaligus. 

Ketiganya ia gunakan secara berbeda meski fitur yang dimiliki hampir sama. Tiga 

handphone pun masih kurang baginya, sehingga ia memutuskan untuk membeli lagi. 

Tentunya hal ini tidak patut dicontoh. Cerita ini dibuat untuk mewakili kiat 

konsumen cerdas yang kelima yakni membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan.  

k. Karakter 

Karakter memegang peranan yang sangat penting dalam buku pedoman ini. 

Hal ini dikarenakan karakter menjadi tokoh yang akan menyampaikan isi cerita 

kepada pembaca. Oleh karena itu, pada desain karakter buku pedoman kali ini sangat 

disesuaikan dengan isi cerita, karakteristik remaja kota Surabaya yang berusia 18-21 
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tahun serta disesuaikan dengan konsep “intellegent” atau cerdas yang diusung. 

Nantinya, dalam buku pedoman ini akan terdapat lima karakter dengan fungsi 

masing-masing. Yang pertama adalah karakter remaja putra Surabaya yang akan 

diwakili dengan nama Bagas. Yang kedua, adalah karakter remaja putri Surabaya 

yang akan diwakili dengan nama Aryani. Kemudian ada karakter  maskot kota 

Surabaya yakni Suro dan Boyo yang berupa ikan hiu dan buaya. Serta maskot si 

Konsumen Cerdas, yakni Si Koncer. Berikut merupakan beberapa sketsa alternatif 

desain karakter yang akan berperan dalam buku pedoman konsumen cerdas: 

 

4.11 Sketsa Alternatif Karakter Bagas 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada perancangan ini, sosok remaja putra digambarkan sebagai remaja yang 

aktif. Nama Bagas sendiri merupakan sebuah singkatan dari “BocAh Gaul 

Surabaya”. Ia adalah remaja putra yang kerap kali memiliki sikap pasrah, dan cuek 

ketika menjadi konsumen. 
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4.12 Sketsa Alternatif Karakter Aryani 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Sedangkan, untuk sosok remaja putri yang akan digunakan sebagai gambaran 

remaja Surabaya, bernama Aryani. Aryani sendiri juga merupakan singkatan dari 

“ARek SurabaYA masa kiNI”. Aryani merupakan seorang remaja putri yang 

memiliki kebiasaan kurang teliti, begitu terburu-buru dan sangat boros sekali. 

 

4.13 Sketsa Alternatif Karakter Suro 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada perancangan ini, sosok hewan hiu yang menjadi salah satu maskot kota 

Surabaya digambarkan dengan ukuran tidak terlalu besar sebab perannya yang tidak 

sebagai pemeran utama dan hanya muncul mengikiuti tokoh utama. Namun, meski 
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demikian, sosok hiu ini juga disesuaikan dengan karakteristik target buku pedoman 

yang kebanyakan adalah remaja. Sehingga desain karakternya dibuat selucu 

mungkin. 

 

4.14 Sketsa Alternatif Karakter Boyo 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada perancangan ini, sosok hewan buaya yang menjadi salah satu maskot kota 

Surabaya juga digambarkan dengan ukuran tidak terlalu besar sebab lagi-lagi karena 

perannya yang tidak sebagai pemeran utama dan hanya muncul mendampingi tokoh 

utama. Namun, meski demikian, sosok buaya dengan sebutan Boyo ini juga tetap 

disesuaikan dengan karakteristik target buku pedoman yang kebanyakan adalah 

remaja.  
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4.15 Sketsa Karakter Si Koncer  

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Si Koncer merupakan maskot dari kampanye konsumen cerdas dimana, maskot 

ini telah menjadi paten milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan 

tidak boleh untuk diganti. Sehingga alternatif desainnya pun tidak ada. Maskot si 

Koncer sendiri merupakan bentuk deformasi dari uang kertas (mewakili jenis uang 

fisik jenis logam dan uang kertas) yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli 

barang dan jasa yang sah di Indonesia. Dengan memakai sarung merah putih sebagai 

simbol nasionalis, dan peci sebagai cerminan religi bangsa ndonesia. Si Koncer 

digambarkan dengan tangan kanan yang berbentuk huruf B yang berarti Bijak, serta 

tangan kiri memegang troli yang diartikan sebagai konsumen kita harus bijak 

membelanjakan uang dan mengerti hak dan kewajiban kita sebagai konsumen 

sebagai cerminan konsumen cerdas. 
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l. Desain Terpilih 

Setelah dibuat beberapa alternatif karakter seperti yang telah ditunjukkan 

sebelumnya, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara pada 

pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dosen pembibing, 

dan beberapa mahasiswa desain tingkat akhir untuk menentukkan karakter mana 

yang sesuai dan cocok dalam kriteria yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa karakter 

yang terpilih adalah sebagai berikut : 

1. Bagas 

 

4.16 Desain Karakter Bagas Yang Terpilih  

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Desain karakter Bagas yang D menjadi desain yang terpilih. Mengingat 

pertimbangan bahwa buku ini memiliki target sasaran usia 18-21 tahun yang dirasa 

sesuai apabila diperankan Bagas. Karakter Bagas terlihat lebih dewasa dengan 

jenggot tipis, jakun dan pakaian yang santai namun sopan, dirasa cukup sesuai untuk 

remaja usia sekian. Dengan memiliki sikap pasrah, dan cuek ketika menjadi 

konsumen, penampilan bagas sangat mendukung. 
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2. Aryani 

 

4.17 Desain Karakter Aryani Yang Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Desain karakter Aryani yang D menjadi desain yang terpilih. Sama seperti 

sebelumnya, mengingat pertimbangan bahwa buku ini memiliki target sasaran usia 

18-21 tahun yang dirasa sesuai apabila diperankan Aryani jenis D.  Sebab, karakter 

Aryani tersebut terlihat lebih dewasa dari yang lain, dengan ciri-ciri fisik remaja 

perempuan pinggang yang mulai terbentuk dan pakaian yang santai namun tetap 

sopan, dirasa cukup sesuai untuk remaja usia sekian. Dengan memiliki sikap kurang 

teliti, begitu terburu-buru dan sangat boros sekali, penampilan Aryani cukup 

mendukung. 
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3. Suro 

 

4.18 Desain Karakter Suro Yang Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Desain karakter Suro bagian C yang kemudian terpilih. Hal ini berdasarkan 

wawancara dan konsultasi dengan beberapa pihak bahwa sebaiknya maskot kota 

Surabaya ini agar memiliki tangan dan kaki layaknya manusia, yang disebut 

antropomorfi. Antropomorfi merupakan gabungan dari manusia dan hewan. Dan 

karakter inilah yang dirasa sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Suro akan selalu 

mendampingi dan mengkritik remaja Surabaya apabila melakukan keteledoran. 

4. Boyo 

 

4.19 Desain Karakter Boyo Yang Terpilih 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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Desain karakter Boyo yang terpilih adalah bagian C. Hal ini berdasarkan 

wawancara dan konsultasi dengan beberapa pihak bahwa sebaiknya maskot kota 

Surabaya yang satu ini juga agar memiliki tangan dan kaki layaknya manusia, yang 

disebut antropomorfi. Tanpa mengurangi karakteristiknya sebagai hewan buaya. 

Suama seperti Suro, Boyo juga akan selalu mendampingi dan mengkritik remaja 

Surabaya apabila melakukan keteledoran. 

 

4.3.2 Strategi Media 

Strategi dalam pemilihan dan penggunaan media tentunya menjadi hal yang 

sangat penting dilakukan. Pada perancangan buku pedoman ini, jenis media yang 

akan digunakan terbagi menjadi dua, yakni media utama dan media pendukung. 

Sebagai media utamanya adalah buku pedoman dengan teknik komik strip. 

Sedangkan, untuk media pendukung yang akan digunakan berupa e-book, poster, 

banner website, x-banner, totte bag, pembatas buku, stiker, gantungan kunci, dan 

standing display. Media pendukung ini juga digunakan sebagai media publikasi yang 

utama. Berikut media yang akan digunakan : 

1. Media Utama 

Media utama yang digunakan pada perancangan ini ialah buku pedoman dengan 

menggunakan teknik komik strip, sebagai media untuk meningkatkan kesadaran 

remaja di kota Surabaya akan pentingnya menjadi  konsumen yang cerdas. 

Dipilihnya buku pedoman dengan teknik komik strip sebagai media utama 

dikarenakan, buku dengan teknik komik merupakan media yang cukup dminati 

remaja di usia 18 samapi dengan 21 tahun. pada buku ini, akan menyajikan definisi 
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dari Konsumen Cerdas itu sendiri. Kemudian, beberapa kiat konsumen cerdas yang 

dikemas dengan cerita sebab akibat melalui komik strip dengan mengadopsi 

kebiasaan remaja di kota Surabaya. Buku komik ini memiliki ukuran kertas A5 yakni 

14,8cm x 21cm. Dengan 40 halaman cerita dan menggunakan finishing soft cover 

menggunakan laminasi doff pada kertas Art Papper. 

a. Desain Cover Depan 

 

4.20 Sketsa Desain Cover Depan 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada desain cover depannya, buku ini akan menampilkan judul “Komik 

Jadilah Konsumen Cerdas”, dengan dibubuhi karakter yang ada pada dalam 

komik. Selain judul, pada cover depan juga memuat informasi mengenai 

siapa ilustratornya, serta logo-logo dinas terkait dan logo Desain 

Komunikasi Visual STIKOM Surabaya. 
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b. Desain Sub Cover 

 

4.21 Sketsa Desain Sub Cover 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada sub cover hanya memuat judul saja tanpa menampilkan karakternya 

lagi. Hal ini dilakukan agar terihat perbedaan yang signifikan antara cover 

depan dan sub cover. Sehingga tidak membingungkan pembaca. 

c. Halaman Copyright 

 

4.22 Sketsa Desain Halaman Copyright 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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Pada halaman copyright, tentunya berisi mengenai undang-undang yang 

berkaitan dengan hak cipta. Hal ini bertujuan untuk melindungi karya 

peneliti dari hal yang tidak diinginkan. 

d. Halaman Daftar Isi 

 

4.23 Sketsa Desain Daftar Isi 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada halaman ini, tentunya berisi daftar halaman dari isi komik yang ada. 

e. Halaman Pengenalan Karakter 

 

4.24 Sketsa Desain Pengenalan Karakter 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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Pada halaman ini, akan menampilkan karakter beserta sifat-sifatnya. Dalam 

mengenalkan karakter, peneliti menggunakan kata “kenalan dulu yuk” agar 

lebih akrab dengan target yang dituu, yakni remaja usia 18tahun hingga 21 

tahun. 

 

f. Halaman Isi Komik 

 

4.25 Sketsa Desain Isi Halaman Komik 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada halaman isi, akan berisi cerita yang ingin disampaikan. Mengenai 

definisi konsumen cerdas, dan lima kiat untuk menjadi konsumen cerdas, 

serta informasi-informasi lain yang dapat menambah wawasan pembaca 

mengenai konsumen. 
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g. Desain Cover Belakang 

 

4.26  Sketsa Desain Cover Belakang 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada bagian cover belakang, akan menampilkan sinopsis atau sedikit inti 

dari isi komik, serta beberapa karakter dalam komik. Selain itu, pada bagaian 

belakang cover juga disediakan barcode yang dapat digunakan untuk 

mengakses buku pedoman ini dalam bentuk E-book. 

2. Media Pendukung 

a. E-book 

 

4.27 Sketsa Tampilan E-book 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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E-book digunakan sebagai salah satu media pendukung, dikarenakan 

sifatnya yang dapat dilakukan sebagai media yang lebih modern kepada 

remaja. Dengan mengakses e-book ini, diharapkan remaja yang belum 

pernah mengikuti sosialisasi pemerintah mengenai konsumen cerdas, dapat 

mengaksesnya melalui e-book. Pada e-book ini, memiliki isi yang sama 

dengan buku pedoman, hanya saja e-book ini nantinya dapat dinikmati 

dengan memanfaatkan media digital dimana remaja sangat dekat sekali 

dengan hal tersebut. 

 

b. Poster 

 

4.28 Sketsa Desain Poster 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Media poster pada umumnya digunakan untuk mempromosikan atau 

mengenalkan suatu produk. Hal ini dikarenakan bentuknya yang mudah 

dilihat, fleksibel dan menarik sehingga diperkirakan cukup efektif 
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penggunaannya. Poster dapat ditempatkan dimana saja, baik didalam 

maupun diluar ruangan. Untuk, desain poster konsumen cerdas ini nantinya 

akan didesain dengan ukuran kertas A3 yakni 29,7 cm x 42 cm. Desain 

poster ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan ajakan menjadi 

konsumen cerdas dengan tagline “Ayo jadi konsumen cerdas!” beserta lima 

kiat didalamnya. 

c. Banner Website 

 

4.29 Sketsa Desain Banner Website 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada media ini, peneliti akan mengunggah poster konsumen cerdas kedalam 

website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Media 

ini dipilih karena informasi yang disajikan mudah sekali untuk diubah sesuai 

dengan waktu yang diinginkan, serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

dan menjadi gaya hidup karena mengutamakan komunikasi di masa amodern 

yang tanpa batas. Hal ini dikarenakan website dapat dijangkau hingga 

keseluruh dunia (Tan, 2003:04). 
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d. Totte Bag 

 

4.30  Sketsa Desain Totte Bag 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Totte bag menjadi media promosi selanjutya yang digunakan untuk 

mengenalkan konsumen cerdas. Totte bag akan sangat berperan ketika kita 

berbelanja dan menjadi konsumen. Selain itu, tas yang berbahan canvas ini 

juga sangat digemari remaja sehingga sangat sesuai untuk ditambahkan 

sebagai media promosi. Pada desainnya akan memuat maskot konsumen 

cerdas beserta ajakan untuk menjadi konsumen cerdas. 
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e. X-banner  

 

4.31 Sketsa Desain X-Banner 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pemilihan media x-banner ini bertujuan untuk menarik perhatian khalaya, 

mengingat ukurannya yang cukup besar dan menyita perhatian.x-banner 

memang menjadi media yang mudah untuk dilihat, memudahkan audiens 

untuk mengenali letak yang dituju, menarik perhatian, dan menjadi salah 

satu media promosi yang tahan lama (Magdalena, 2015:96). X-banner pada 

perancangan kali ini akan menggunakan ukuran 60 cm x 160 cm dengan 

dicetak pada bahan PVC dengan laminasi doff. Didalamnya memuat 

informasi yang tidak jauh berbeda dengan poster, yakni berisi tagline “Ayo 

jadi konsumen cerdas!” dan kelima kiatnya. 
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f. Pembatas Buku 

 

4.32 Sketsa Desain Pembatas Buku 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pembatas buku ini nantinya akan digunakan sebagai penanda halaman ketika 

kita usai membaca buku. Sehingga kita tidak perlu bingung mengingat 

kembali halaman terakhir mana yang telah kita baca. Selain itu, pembatas 

buku juga menjadi media promosi untuk mengenalkan konsumen cerdas 

oleh karena itu, desain media ini dibuat menyerupai maskot konsumen 

cerdas dengan tagline “Ayo jadi konsumen cerdas!” sebagai kata persuasi. 

Ukuran yang digunakan adalah 4 cm x12 cm. Dengan menggunakan kertas 

Art Paper dengan gramatur 210gr dengan laminasi glossy. 

g. Stiker 

 

4.33 Sketsa Desain Stiker 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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Stiker digunakan sebagai media promosi yang memiliki fleksibilitas yang 

tinggi. Stiker dapat diletakkan dimana saja dengan biaya yang relatif 

terjangkau. Stiker pada perancangan ini, terdapat dua jenis desain yakni yang 

pertama hanya maskot konsumen cerdas saja, dan yang kedua maskot kota 

Surabaya. Keduanya berperan mengajak pembaca untuk menjadi konsumen 

cerdas. Nantinya stiker ini akan dicetak pada kertas stiker berjenis vinyl susu 

dengan laminasi glossy dan dengan full cutting. Ukuran yang akan 

digunakan adalah 5 cm x 5 cm. 

h. Gantungan Kunci 

 

4.34 Sketsa Desain Gantungan Kunci 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Gantungan kunci menjadi media pendukung selanjutnya, mengingat 

peletakannya yang fleksibel dan dapat bermanfaat sebagai penanda kunci. 

Pada perancangan ini, desain gantungan kunci yang akan digunakan, 

menggunakan ilustrasi dan tulisan. Dimana untuk ilustrasinya sama dengan 

cover buku komik “Jadilah Konsumen Cerdas!” dengan tetap menggunakan 

http://www.dafont.com/


123 
 

tagline “Ayo Jadi Konsumen Cerdas!”. Ilustrasinya dirancang serupa sebab 

gantungan kunci ini juga sebagai salah satu bentuk merchandise dari buku 

pedoman konsumen cerdas dengan teknik komik strip.  

i. Standing Display 

 

4.35 Sketsa Desain Standing Display 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Standing display ini digunakan sebagai salah satu media untuk menarik 

perhatian masyarakat. Dimana ukurannya yang besar dan cukup menarik 

perhatian. Standing display ini akan memuat karakter dalam komik yang 

dicetak dalam ukuran 1 m x 1 m. Dengan dibantu dengan penyangga dan 

finishing full cutting. 

 

4.3.3 Implementasi Media 

Pada bagian ini, akan ditampilkan hasil desain secara keseluruhan yan telah di 

implementasikan ke beberapa media seperti pada buku pedoman, e-book,  poster, 

banner website, totte bag, x-banner, pembatas buku, stiker, standing display. 
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Keseluruhan hasil desain telah melalui proses komputerisasi, setelah sebelumnya 

berupa gambar sketsa yang kemudian di lakukan editing menggunakan ilustrasi 

digital menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. 

a. Desain Sampul Buku 

Sampul depan pada buku konsumen cerdas ini menampilkan semua tokoh dalam 

komik. Penataan tokoh yang dibuat berjajar didepan dimaksudkan sebagai 

“sambutan” kepada pembaca komik ini dengan mempersilahkan membaca. Dengan  

menggunakan raut ekspresi gembira, para tokoh dalam komik ini seolah ingin 

mengajak pembaca untuk segera membuka komik ini. Masih dengan konsep yang 

sama yakni Intellegent, desain komik ini dibuat menggunakan warna-warna yang 

telah ditentukan sebelumnya dengan dominasi warna biru.  

  

4.36 Desain Sampul Buku (Depan dan Belakang) 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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b. Isi Buku 

Dari keseluruhan proses perancangan, hasil akhir dari desain buku pedoman ini 

didominasi dengan kombinasi warna biru, hijau, kuning dan merah yang masing-

masing memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing. Warna-warna tersebut dipilih 

berdasarkan penentuan warna yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

 

4.37 Halaman Copyright dan Sub Cover Komik 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.38 Kata Sambutan dan Nama Penyusun 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.39 Halaman Daftar Isi dan Halaman Pengenalan Karakter 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.40 Halaman Pengenalan Karakter dan Pengertian Konsumen Cerdas 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.41 Halaman Komik 4-5 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.42 Halaman Komik 6-7 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.43 Halaman Komik 8-9 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.44 Halaman Komik 10-11 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.45 Halaman Komik 12-13 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

http://www.dafont.com/
http://www.dafont.com/


130 
 

 

4.46 Halaman Komik 14-15 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.47 Halaman Komik 16-17 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.48 Halaman Komik 18-19 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.49 Halaman Komik 20-21 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.50 Halaman Komik 22-23 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.51 Halaman Komik 24-25 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.52 Halaman Komik 26-27 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.53 Halaman Komik 28-29 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.54 Halaman Komik 30-31 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.55 Halaman Komik 32-33 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.56 Halaman Komik 34-35 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.57 Halaman Komik 36-37 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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4.58 Halaman Tentang Penulis 

 (Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

c. E-book 

 

4.59 E-Book 

 (Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

E-book digunakan sebagai salah satu media pendukung, dikarenakan sifatnya 

yang dapat dilakukan sebagai media bacaam yang lebih modern kepada remaja 

karena berbasis online. Dengan mengakses E-book ini, diharapkan remaja yang 

belum pernah mengikuti sosialisasi pemerintah mengenai konsumen cerdas, dapat 
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mengaksesnya melalui e-book. Untuk mengaksesnya, pembaca dapat men scan 

barcode yang tertera dibelakang agar dapat menikmati buku ini versi e-book. 

Sehingga, para remaja yang memiliki buku ini dapat memberi tahu temannya selain 

melalui buku juga melalui elektronik book. Pada e-book ini, memiliki isi yang sama 

dengan buku pedoman, hanya saja e-book ini nantinya dapat dinikmati dengan 

memanfaatkan media digital dimana remaja sangat dekat sekali dengan hal tersebut. 

 

d. Poster 

 

  4.60 Desain Poster 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Poster memiliki banyak fungsi, dalam hal ini poster yag dirancang, hampir 

menyerupai cover pada buku pedoman konsuen cerdas. Hanya saja, pada poster ini 

hanya menampilkan beberapa tokoh yang ada didalam komik konsumen cerdas, 
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tokoh tersebut diantaranya para maskot yang terdiri dari maskot Konsumen Cerdas 

tentunya dan maskot kota Surabaya. Selain itu, peneliti juga menambahkan lima kiat 

konsumen cerdas didalamnya, agar masyarakat dapat lebih mengingat lima kiat 

konsumen cerdas. Poster ini akan dicetak dengan menggunakan kertas berukuran A3, 

poster ini memiliki tujuan untuk menarik minat pengunjung saat peluncuran buku. 

 

e. X-Banner 

 

4.61 Desain X-Banner 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada dasarnya, konsep desain x-banner ini hampir sama dengan poster. Dimana 

pada tampilannya menggunakan tiga tokoh dalam komik yang mana masing-masing 

adalah maskot Konsumen Cerdas, dan maskot kota Surabaya. Hal ini digunakan agar 
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keduanya dapatmempertajam ingatan masyarakat bahwa sebagai remaja atau 

msayrakat Surabaya jangan lupa untuk tetap cerdas sebagai konsumen. 

 

 

4.62 Implementasi Desain X-Banner 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Dengan menggunakan ukuran x-banner 160 cm x 60 cm. –banner ini diharapkan 

dapat menarik perhatian pengunjung ketika pameran berlangsung. Sebab, apabila 

pengunjung tertarik, diharapkan pengunjung juga dapat membaca lima kiat untuk 

menjadi konsumen cerdas secara umum. Sehingga sedikitnya mereka dapat 

memahami apa yang harus dilakukan untuk menjadi konsumen cerdas. 

http://www.dafont.com/


140 
 

f. Banner Website 

 

4.63 Desain Banner Website 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

 

 

4.64 Implementasi Desain Banner Website 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada media ini, peneliti akan menggunakan media online untuk mengenalkan 

program Knsumen Cerdas melalui website Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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Provinsi Jawa Timur, dimana yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan ini. Peneliti 

membuat banner pada website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur, dan pada berita terkini mengenai komik konsumen cerdas. Media ini dipilih 

karena informasi yang disajikan mudah sekali untuk diubah sesuai dengan waktu 

yang diinginkan, serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan menjadi gaya hidup 

karena mengutamakan komunikasi di masa amodern yang tanpa batas. Hal ini 

dikarenakan website dapat dijangkau hingga keseluruh dunia (Tan, 2003:04). 

g. Totte Bag 

 

4.65 Desain Totte bag 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada desain totte bag ini, berukuran A4 yag akan disablon pada tas yang terbuat 

dari canvas atau yang sering dikenal dengan totte bag. Untuk media ini, didesain 

dengan menampilkan semua tokoh dalam komik dengan tangannya yang dengan 

riang menyapa siapapun yang melihatnya serta tetap untuk mengajak menjadi 

konsumen cerdas. 

 

http://www.dafont.com/


142 
 

 

 

4.66 Implementasi Desain Totte Bag 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Totte bag menjadi media promosi selanjutya yang digunakan untuk 

mengenalkan konsumen cerdas. Totte bag merupakan salah  satu bentuk 

merchandise yang akan sangat berperan ketika kita berbelanja dan menjadi 

konsumen. Dengan menggunakan media ini, diharapkan ketika berbelanja remaja 

akan selalu mengingat agar selalu menjadi konsumen cerdas. Selain itu, tas yang 

berbahan canvas ini juga sedang digemari remaja saat ini sehingga diharapkan dapat 

menarik perhatian mereka, oleh karena itu media ini ditambahkan sebagai media 

promosi. Pada desainnya akan memuat maskot konsumen cerdas beserta tokoh lain 

yang terdapat dalam komik untuk seolah memberikan ajakan untuk menjadi 

konsumen cerdas. 
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h. Pembatas Buku 

 

4.67 Desain Pembatas Buku 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Pada desain pembatas buku, peneliti menggunakan maskot konsumen cerdas. 

Dengan alasan agar pembaca semakin kuat mengenal si Koncer sebagai maskot 

konsumen cerdas yang ingin menjadikan remaja kota Surabaya sebagai konsumen 

yang cerdas. Desainnya akan dibuat semenarik dan seunik mungkin agar remaja 

tertarik untuk menggunakannya disela membaca komik Konsumen Cerdas. 
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i. Stiker 

 

4.68 Desain Stiker 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Media stiker digunakan sebagai media yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, 

karenan media ini dapat ditempel dimana saja dan mampu memuat berbagai maksud 

didalamnya, misalnya saja sebagai media promosi, sebagai penanda suatu tempat, 

tipografi, ikon dan identitas. Selain itu, dikatakan memiliki fleksibilitas tinggi selain 

karena dapat diletakkan dimana saja, stiker juga dapat dilihat oleh siapapun 

meskipun bukan target audiensnya.  
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j. Gantungan Kunci 

 

4.69 Desain Gantungan Kunci 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Media ini dipilih, mengingat dalam menjadi konsumen cerdas juga 

memerhatikan aspek keselamatan. Salah satunya yang menjadi contoh didalam 

komik konsumen cerdas ini adalah keselamatan berkendara, sehingga media ini 

dipilih agar masyarakat yang memasang gantungan ini sebagai gantungan kuncinya 

akan selalu mengingat untuk selalu menjadi konsumen cerdas dimanapun berada. 

Dengan dukungan gambar dan tulisan untuk menjadi konsumen agar lebih cerdas, 

akan membuat gantungan kunci ini semakin menarik. Media ini dipilih karena 

peletakannya yang fleksibel, dan menjadi salah satu media promosi yang awet serta 

aman untuk digunakan.  
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k. Standing Display  

 

4.70 Desain Standing Display 

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 

Media ini akan sangat berperan penting mengingat ukurannya yang cukup besar 

sekitar 1 m x 1 m, sehingga membuat semua mata dengan mudah dapat tertarik 

untuk melihatnya. Standing display ini akan berdiri sesuai dengan bentuk maskot 

Konsumen Cerdas, lengkap dengan balon katanya yang mengajak semua orang 

untuk menjadi konsumen yang cerdas.  
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