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ABSTRAK 

Memor adalah merek perhiasan batu mulia yang merupakan anak perusahaan dari 

Eva jewelry yaitu badan pemasok perhiasan emas dan berlian untuk toko toko 

perhiasan surabaya. Untuk menjalankan usahanya memor membutuhkan 

corporate branding yang dapat mengenalkan citra yang dapat dikenalkan kepada 

masyarakat. Dewasa muda era ini mulai meninggalan infestasi berlian dan 

menghabiskan uangnya untuk barang penunjang kehidupan sosial. Sehingga 

dewasa muda usia 20 – 30 tahun memilih barang penunjang kelas sosial yang 

tidak dapat di infestasikan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

merancang corporate branding memor sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah di lakukan maka 

perancangan corporate branding memor ini dirangcang dengan konsep yang 

elegan, simple, dan formal identitas visual memor yang telah di rancang di 

implementasikan ke dalam stationary range berupa kop surat, amplop, kartu nama, 

kartu ucapan, invoice, sertifikat perhiasan dan kemasan. Identitas visual juga di 

implementasikan ke dalam media pendukung berupa xbanner, flyer, katalog, 

keychain, memo, dan kipas tangan. 

Kata kunci : branding, memor, perhiasan, brand awareness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut sejarah, perhiasan pertama yang pernah temukan telah digunakan 

sebelum spesies manusia ada di muka bumi 115.000 tahun yang lalu oleh spesies 

Homo neanderthalens berupa kerang dan siput laut. Dan berkembang lagi menjadi 

perhiasan tulang belulang, jaringan kulit, otot dan gigi oleh spesies EEMH 

(european early modern humans) (Douglas S. LeGrand, 2019). Eksistensi 

perhiasan berbahan tambang sebagai alat untuk memerindah tampilan wanita dan 

pria sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Dalam artefak-artefak sejarah 

perhiasan dipakai oleh bangsawan di berbagai belahan dunia dan memegang 

peranan yang penting dalam kehidupan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departement Pendidikan dan 

Kebudayaan , Balai Pustaka. Kata perhiasan bentuk dasarnya adalah „hias‟. Kata 

hias adalah kata kerja yang artinya memperelok diri dengan yang indah indah atau 

berdandan. Perhiasan dapat menunjukan status sosial berdasarkan kandungan 

logam mulia dan batu permata yang terkandung di dalam perhiasan. (Husni, 2000) 

Emas dan permata  kini bukan hanya sebagai bukti status sosial namun telah 

berkembang menjadi alat investasi. Berlian merupakan batu mulia yang bersifat 

abadi, selain menjadi alat investasi, berlian dapat diwariskan turun menurun dan 

harganya selalu naik dari masa ke masa sehingga tidak ada istilah 
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„bekas berlian‟. Berlian selalu identik dengan hal hal mewah sehingga wajar jika 

penikmat berlian adalah orang orang dengan kelas menengah atas 

.(muriyadi:2007) 

Eva Jewelry adalah merek dagang perhiasan permata yang berdiri sejak 

tahun 1998 dengan menjual permata dari pedagang berlian ke pedagang lainnya. 

Eva Jewelry tidak pernah mempublikasikan mereknya secara umum karena Eva 

Jewelry mengkhususkan mereknya dalam transaksi antar pedagang dan toko 

berlian karena perputaran uang perdagangan antar pedagang dan toko lebih cepat 

dibandingkan kepada konsumen langsung. Harga barang Eva Jewelry dapat 

dibilang tinggi di kelas permata. Eva Jewelry menjadi pemasok berlian untuk toko 

toko perhiasan batu mulia. Produk Eva Jewelry telah dipajang di beberapa toko 

perhiasan permata lokal di mall mall Surabaya dan Jakarta. Selain menjual 

perhiasan berlian, Eva Jewelry juga menawarkan berlian utuh, yaitu permata 

berlian mentah yang belum dibentuk menjadi perhiasan.  

Eva Jewelry menawarkan produk dengan harga jutaan hingga miliaran dan 

sudah memiliki pelanggan tetap yaitu komunitas kolektor berlian, toko dan 

pedagang berlian. Pada tahun ini Eva Jewelry berencana membuat anak 

perusahaan dengan segmentasi kelas sosial yang lebih rendah dan muda, sehingga 

merek dagangnya dapat dipublikasikan di tempat yang lebih umum yaitu 

masyarakat yang membutuhkan perhiasan untuk momen berharga. Nama merek 

dagang yang direncanakan adalah „Memor‟. 
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Memor berasal dari kata memory yang berarti ingatan. Berlian sebagai aset 

seseorang pasti memiliki sebuah cerita yang mengandung memory di dalamnya, 

entah itu berupa kenangan waktu berharga seperti pertunangan dan pernikahaan, 

bukti cinta dan kasih sayang pasangan, atau nikmatnya kesuksesan seseorang. 

Berbeda dengan Eva Jewelry, memor menjual produk dengan harga yang 

lebih rendah. Merek ini menargetkan anak muda sebagai penerus kolektor permata 

dan membawa bisnis perdagangan berlian lebih moderen dari segi visual sehingga 

dapat menarik target audience. 

Menurut David A. Aaker dalam bukunya yang berjudul Building Strong 

Brands tahun 1996 tentang menciptakan awareness, dibutuhkan upaya upaya 

berupa promosi, publikasi, periklanan, atau  memberikan testimoni untuk menarik 

perhatian dan menciptakan menciptakan kesadaaran akan merek. Brand 

awareness akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih merek 

Menurut Schultz, Antorini, dan Scaba dalam jurnal berjudul Towards the 

second wafe of corporate branding tentang buku Corporate Branding Purpose / 

People / Process (2005:12). Corporate branding adalah  ide yang mewakili segala 

bentuk upaya mobilisasi masyarakat yang ingin di capai untuk memahami sebuah 

perusahaan. Corporate branding adalah hasil refleksi sebuah organisasi itu sediri, 

di bandingkan dengan produk produk yang di jual, karena corporate branding 

berfokus pada diferensiasi dan kekuatan dalam persaingan pasar 

Menutut Supriono, R. dalam bukunya yang berjudul Desain Komunikasi 

Visual Teori Dan Aplikasi. Saat ini setiap sudut pandang mata manusia telah di 
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bombardir dengan pesan marketing dan identitas merek. Setiap perusahaan 

berusaha tampil di depan masyarakat umum untuk menunjukan citra. Oleh karena 

itu sebagai perusahaan baru tentunya memor membutuhkan branding yang dapat 

dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wajah yang mengenalkan identitas 

perusahaan serta menyebarkan citra memor. 

Eksistensi berilan pada saat ini turun di mata anak muda. Menurut 

Yuswohady dalam bukunya yang berjudul Millenials Kills Everything 

mengatakan bahwa berlian merupakan salah satu hal yang di tinggalkan oleh anak 

anak muda karena dampak digital distruption. Dalam hal ini, millenials 

mengeluarkan uangnya untuk gaya hidup, gadged dan barang barang mewah 

penunjang penampilan dan menguploadnya agar terpandang di social media, 

namun bukan berlian. Sedangkan emas dan berlian selain dapat menunjukan 

status sosial juga dapat menjadi alat investasi yang berguna untuk masa depan. Ini 

menjadi ancaman bisnis berlian di masa mendatang, yang tua akan digeser oleh 

yang muda.  

Dengan membangun corporate branding Memor sesuai dengan segmentasi 

baru yaitu dewasa muda, memor dapat menjadi penerus Eva Jewelry agar bisnis 

berlian terus berlanjut dari generasi ke generasi bertahan dari era globalisasi. 

Selain akan diterapkan pada media promosi Memor juga membutuhkan aset 

penunjang kegiatan bisnis lainnya seperti dokumen berbentuk fisik dan kartu 

pengenal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

dalam perancangan ini adalah “Bagaimana merancang corporate branding yang 

tepat untuk memor sebagai upaya meningkatkan brand awareness?” 

1.3 Tujuan 

Merancang corporate branding Memor sebagai upaya meningkatkan brand 

awareness 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang di terapkan pada perancangan ini adalah : 

a. Permasalahan yang diangkat dalam perancangan adalah corporate branding  

Memor 

b. Perancangan corporate branding Memor meliputi, logo, stationary range 

berupa :  kop surat, amplop, kartu nama, compliment cards, kartu sertifikat, 

mini amplop, map, invoice, box, dan  media promosi berupa : flyer, katalog 

dan xbanner yang semuanya di jelaskan di dalam graphic standart manual 

ukuran A4 . 

1.5 Manfaat 

Sesuai dangan tujuan yang tertulis dalam penelitian maka manfaat dari 

perancangan corporate branding adalah : 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam perancangan corporate branding ini adalah dapat 

menambah pengetahuan umum dalam dunia perhiasan permata di indonesia. Hasil 

dari perancangan ini dapat menjadi pengembangan teori akan ilmu desain 

branding dan juga sebagai penelitian yang dapat di jadikan refrensi yang berkaitan 

dengan corporate branding untuk masyarakat dan mahasiswa yang ingin mencari 

informasi tentang corporate branding. 

Perancangan corporate branding juga dapat menjadi refrensi penelitian 

sebelumnya bagi peneliti lain yang akan melakukan perancangan corporate 

branding terhadap suatu perusahaan.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis perancangan ini diharapkan dapat digunakan Memor 

sebagai corporate branding Memor dan memudahkan Memor untuk 

mempublikasikan dirinya pada masyarakat untuk mencapai brand awareness. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Perancangan Branding “Petik” Sebagai Perhiasan Perak Dengan Motif 

Batik Khas Tegal 

Dalam jurnal Perancangan Branding “Petik” Sebagai Perhiasan Dengan 

Motif Batik Tegal yang di rancang oleh Jovita Linggo , Elisabeth Christine 

Yuwono , dan Bambang Mardiono Soewito dari Universitas Kristen Petra, Jurnal 

ini merupakan perancangan pembuatan identitas visual “Petik” yaitu perhiasan 

wanita dengan bahan perak yang bentuknya terinspirasi dari betuk motif batik 

lokal asal tegal. Jurnal perancangan tersebut bertujuan untuk menciptakan 

branding petik sebagai perhiasan berbahan dasar perak dengan motif batik khas 

Tegal untuk membangun brand awareness generasi muda. Petik telah memiliki 

logo sebelumnya, namun jurnal perancangan ini tidak menjelaskan masalah dan 

alasan mengapa logo tersebut layak untuk diubah. 

2.1.2 Perancangan Branding Aksesories ”Tanda” 

“Tanda” adalah produk derbahan dasar barang barang bekas yang di daur 

ulang menjadi kerajinan perhiasan dan accessories. Identitas merek tersebut 

berguna untuk mendapatkan brand awareness dan  brand loyalty. Branding 

mencakup identitas, menentukan positioning, citra merek (brand image), brand 

personality, dan brand essence. Hal ini dilakukan karena Tanda belum 
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mempunyai citra yang dapat menggambarkan brand. Oleh karena itu, branding 

dibuat menciptakan citra yang baik di benak konsumen. Penelitian ini 

menggunakan perancangan branding aksesories Tanda sebagai penelitian dahulu 

karena memiliki tujuan dan strategi penelitan yang sama, yaitu menciptakan 

sebuah citra. Penelitian ini mengguanakan berbagai macam metode data dalam 

mengambil keputusan yang menentukan terciptanya brand, terdapat brand 

essense, the golden circle, brand positioning, brand naming, brand story dan 

target. 

2.2 Memor 

Memor adalah merek dagang berlian yang rencananya akan rilis pada tahun 

2020 dengan konsep, jenis produk, dan segmentasi yang berbeda dari Eva dengan 

tujuan menyasar target market yang lebih muda dari target market sebelumnya. 

Walaupun dengan berat carat berlian yang lebih kecil jika di bandingkan dengan 

Eva Jewelry namun produk produk Memor akan di desain mengikuti trend 

perhiasan yang terbaru. 

2.3 Berlian 

Menurut Muryadi dalam bukunya yang  berjudul diamonds tahun 2007 

Sudah lebih dari 4000 tahun berlian di temukan. Awalnya berlian digunakan 

sebagai bahan alat pemotong bebatuan alam lainya seperti zamrud, ruby, giok dan 

lain lain lalu berlian di pakai hanya oleh raja dan ratu kerajaan sebagai permata 

yang menandakan status kekayaan dan kekuasaan. Berlian yang dalam bahasa 

inggris diamonds berawal dari bahasa diamant yang dalam bahasa yunani adamas 
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yang berarti tak terkalahkan. Berlian terbentuk di dalam bumi selama miliaran 

tahun dengan tekanan bumi dan panas yang tinggi dan di ambil dari pertambangan 

dalam bentuk kristal kasar tak berbentuk lalu melewati proses pengolahan yang 

rumit untuk menjadi permata. Diperlukan batuan tambang sebanyak 18 ton untuk 

menghasilkan 1 karat berlian.  Permata tambang yang di sebut octahedron dalam 

bentuk kristal yang biasanya bersisi 8 yang dipotong menjadi kristal bulat 

sebanyak 60%  lalu di potong lagi untuk proses pembentukan berlian menjadi 

bentuk bentuk tertentu seperti oval, pear, persegi, hati dan bentuk bentuk lainya 

sebanyak 40%. Berian adalah batuan yang memiliki tingkat kekerasan MOHS 10 

(sepuluh), paling keras di antara batu permata lain.  

Dalam dunia permata, nilai berlian ditentukan oleh empat hal yang disebut 

unsur c yang hmempengaruhi kelasnya yaitu : 

1. Carat / Karat : berat berlian 

2. Color : warna berlian 

3. Clarity : kejernihan berlian 

4. Cutting : potongan atau gosokan berlian 

2.3.1 Carat 

Istilah berat pada berlian disebut carat. Satuan carat sama dengan 0.200 

gram. Pada perhiasan berlian ukuran carat yang terkandung berbeda beda, berlian 

dalam satu perhiasan yang berukuran satu carat juga dapat di bagi menjadi 

beberapa berlian. Contoh terdapat satu kalung berlian berukuran satu carat dengan 

gugur (berilan kecil kecil) 100, itu berarti kalung tersebut memiliki 100 berlian 

dengan berat setiap berlian 0.01 carat. Carat berlian sangat menentukan harga 
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namun bukan menjadi patokan suatu harga berlian. Berdasarkan Rappaport yang 

di publikasikan oleh GIA (sertifikasi berlian dunia) pada tahun 2007 : 

1. Berlian bulat dengan 14 carat, warna H, Clarity VVS1 adalah tidak kurang 

dari 300.000 $ US (harga bisa lebih dari itu karena kelangkaan berliannya) 

2. Berlian bulat dengan berat 5 carat, warna H, Clarity VVS1 adalah 28.000 

$ US /carat 

3. Berlian bulat dengan berat 1 carat, warna H, Clarity VVS1 adalah sebesar 

7000$ US /carat 

4. Berlian gugur 100 berharga 500$ US /carat 

2.3.2 Color 

Berlian memiliki warna dasar putih atau dalam istilah permata „colorless’. 

Kelas warna berlian atau „grading‟ di tandai degan huruf abjad. Berlian yang 

tidak memiliki warna di kelaskan D (bukan A) sampai dengan Z yaitu berlian 

yang paling berwarna (heavily tinted). Cara menentukan kelas berlian yaitu 

dengan membandingkannya dengan berlian dengan kelas D dan di bandingkan 

dengan master set, tidak dapat hanya dilihat dengan pandangan mata.  

2.3.3 Clarity 

Kejernihan atau didaknya berlian di tentukan oleh banyak faktor. “ketidak 

sempurnaan” atau yang biasa di sebut dalam istilah permata „blemishes‟ atau 

„inclusion‟ ini adalah terdapatnya titik putih, bintik gelap, garis retak, atau 

„cloudy‟ (tersamar atau berawan). Inclusion dapat di katakan cacat karena 

kecacatannya berada di dalam berlian dan mempengaruhi kelas nilai jual berlian 
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itu sendiri, sedangkan blemishes letaknya berada di permukaan berlian sehingga 

tidak dapat di katakan cacat. Kejernihan berlian di tentukan oleh sedikitnya 

tingkat inclusion pada berlian 

2.3.4 Cutting 

Cutting adalah proses pembentukan berlian dari ‘rough diamond’ berbentuk 

kristal kasar hingga menjadi permata. Cutting juga mempengaruhi nilai jual 

berlian. Cutting yang baik akan terlihat simetris, memantulkan kilau cahaya lebih 

sempurna dan membentuk shape berlian hingga menjadi berbagai model untuk 

perhiasan. 

2.4 Brand 

 Merek selain berguna untuk perusahaan juga berguna bagi konsumen untuk 

membedakan dan memilih merek yang akan mereka beli. Saat ini brand /merek 

merupakan hal wajib yang dimiliki suatu usaha sebagai pembeda dan alat 

berkembangnya usaha. Saat ini manusia selalu di kelilingi brand / merek di setiap 

kegiatannya. Merek hadir di mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan 

kebutuhan sekunder. Brand / merek bukan lagi sekedar nama atau judul 

perusahaan, brand membawa citra unik yang melekat pada perusahaan. Brand 

adalah gabungan segala atribut, visual, lagu, konsep, ide pada suatu perusahaan. 

Hal itu berperan penting terhadap bayangan konsumen akan perusahaan tersebut. 

Branding memegang peranan penting dalam keputusan seorang konsumen 

untuk memilih produk / jasa. Branding yang berhasil dapat mempengaruhi 

konsumen untuk terlebih dahulu memikirkan atau menyebutkan brand / merek 
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tersebut. Branding menjadi jiwa suatu perusahaan jika branding di gunakan pada 

setiap kegiatan usaha dan periklanan dengan konsisten. 

2.5 Corporate Branding 

Corporate Branding adalah sebuah organisasi itu sendiri, bukan refleksi 

produk-produk yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan, corporate branding 

mewakili poin diferensiasi dan kekuatan persaingan dalam sebuah pasar. (Schultz, 

Antorini & Csaba, 2005) 

Corporate branding berguna sebagai sebuah perwakilan tentang apa yang akan 

diberikan oleh sebuah organisasi dan berdiri di belakang penawaran tersebut. 

Sebuah corporate brand didefinisikan sebagai suatu hal yang terpenting bagi 

sebuah organisasi perusahaan. (Aaker, 1996) “ 

Corporate branding adalah nama perusahaan sebagai merek, nama perusahaan 

menjamin kualitas sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh suatu organisasi  

perusahaan. Hal tersebut adalah langkah perusahaan untuk menciptakan 

pengakuan atas merek produk (brand recognition). (Susanto, 2009) 

Corporate identity mengandung kepribadian perusahaan yang membedakannya 

dengan perusahaan lain. Bukan hanya sebagai simbol pembeda, visual identity 

mengandung value, visi misi, segmentasi, bidang bisnis, dan filosofi yang menjadi 

penentu kesuksesan perusahaan di masa depan. (Kartika & Wijaya, 2015) 
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Tahap atau proses yang di lakukan dalam pembuatan corporate identity adalah : 

1. Proses pemahaman 

Pada proses ini perlu adanya pemahaman visi misi corporate, value, 

kompetitor, segmentasi, targeting , positioning, strategi dan hal hal lainya 

yang berhubungan dengan kepribadian dan data perusahaan  

2. Proses klarifikasi 

Prosesini bertujuan untuk memastikan data yang telah di miliki dari proses 

pertama. Hal ini mencaup value utama perusahaan, atribut perusahaan, dan 

keunggulan perusahaan dibandingkan dengan kompetitor 

3. Keywords 

Kata kunci merupakan hal yang penting dalam pembuatan identitas visual. 

Hal ini meliputi jati diri perusahaan dan pembedanya dengan bisnis lain 

yang serupa. 

4. Esensi brand 

Pada tahap terakhir adanya konsep secara keseluhan atas perancangan 

meliputi ide pokok, pesan, dan tone (Safanayong, 2006) 

2.6 Identitas Visual 

Bentuk paling sederhana dari sebuah identitas visual adalah simbol. Seperti 

sejarah desain itu sendiri, simbol telah di gunakan oleh manusia purba untuk 

berkomunikasi dengan sesama manusia dengan menggambarkannya pada dinding 

gua. Penggunaan simbol pada bisnis awalnya digunakan pada bagian bawah 

tembikar dengan mencantumkan tanda tangan, simbol juga di tandai pada hewan 
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ternak untuk membedakannya dengan ternak milik orang lain. Simbol tersebut 

bertujuan sebagai pembeda kepemilikan yang terus di gunakan pada zaman 

industri dengan struktur dan fungsi yang lebih kompleks karena pabrik produksi 

barang sehingga banyaknya barang yang sama dengan produksi yang berbeda. 

pada era modern identitas visual merupakan hal wajib yang dimiliki perusahaan 

agar dapat bersaing dan menarik konsumen. (Kartika & Wijaya, 2015) 

2.7 Graphic Standart Manual 

Graphic standart manual merupakan panduan atau peraturan yang di buat 

dengan tujuan memudahkan perusahaan dalam mengaplikasikan identitas visual  

pada banyaknya media yang akan di gunakan. Selain mengandung peraturan 

penggunaan identitas visual graphic standart manual juga mengandung konsep 

dan perancangan identitas visual itu sendiri. 

2.8 Brand Awareness 

Brand Awareness atau kesadaran merek merupakan pola kesadaran 

konsumen dalam mengenali suatu brand yang dapat terjadi karena rasa 

terbiasanya konsumen terhadap merek tersebut. (Suciningtyas, 2012).  

Menurut David A. Aaker , Brand Awarenes merupakan komponen penting 

brand equity. Brand Awareness yang dalam bahasa Indonesia „kesadaran‟ merek, 

dapat memberikan dampak pada persepsi dan sikap konsumen. Brand awareness 

dapat menuntun pilihan dan kesetiaan konsumen. 
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Brand awareness merefleksikan arti penting terhadap sebuah brand didalam 

fikiran konsumen. Berikut adaah tahapan awareness :Top of mind - Brand recall - 

Brand recognition - Brand unware  

2.9 Desain 

Sejarah desain berkambang beriringan dengan kemajuan seni dan teknologi 

grafika. Jauh sebelum zaman desain komunikasi visual hadir manusia telah 

berkomunikasi melalui gambar pada zaman prasejarah. Manusia purba 

menggambar kisah-kisah di dinding gua untuk bercerita dengan manusia lainnya. 

Kata desain sendiri berasal dari bahasa inggris „design‟ yang artinya rancang. 

Elemen elemen desain secara umum meliputi titik, garis, bidang, tekstur, warna, 

bentuk, huruf, dan illustrasi. Elemen elemen tersebut di atur dan di harmoniskan 

menjadi desain. 

1) Garis 

Garis adalah kumpulan dari titik memanjang dengan jarak. Garis adalah 

elemen satu dimensi karena tidak memiliki kedalaman, hanya panjang dan 

ketebalan. Garis dapat membentk karakter desain.garis yang melengkung 

memiliki citra lues dan lembut, garis zigzag memunculkan karakter dinamis 

dan keras, garis tidak beraturan memberikan kesan fleksibel dan nonformal. 

Garis lurus memberikan kesan formal. Garis adalh unsur disain yang dapat di 

gunakan di mana saja untuk memperjelas dan mengarahkan urutan ata 

melihat sebuah desain. 
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2) Bidang  

Bidang adalah unsur desain satu dimensi yang memiliki ukuran panjang dan 

lebar. Bidang dapat berbentuk nongeometris seperti bentuk bentuk pada alam 

juga dapat berbentuk geometris seperti persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, 

wajik, dan lain lain. 

3) Warna 

Warna adalah elemen visual senjata penarik perhatian audience desain. 

Warna dapat menjadi kunci konsep desain , menambut pont of interest dalam 

sebuah desain dan juga dapat mengatur mood dalam sebuah desain. 

2.9.1 Prinsip Desain 

1. Balance (Keseimbangan) 

Keseimbangan dalam desain tercapai apa bila penempatan desain pada bidang 

terlihat terbagi sama berat. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk 

menciptakan keseimbangan, yaitu dengan keseibangan formal dan 

keseimbangan asimetris. 

2. Emphasis (Tekanan) 

Penekanan pada objek dalam desain di lakukan untuk menunjukan point of 

interest yaitu hal uang menjadi pemeran utama pada sebuah desain. 

3. Rhythm (Irama) 

Irama adalahpengulangan yang harmonis, terus menerus dan teratur. Irama 

pata berupa variasi dan juga repetisi. 
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4. Unity (Kesatuan) 

Kesatuan adalah menyelaraskan elemen elemen dalam desain agar terlihat 

menjadi satu kesatuan dalam satu tema. Hal tersebut dapat di lakukan dengan 

peletakan informasi, grafis, typografi, dan foto dengan baik. Juga dapat di 

lakukan dengan menentukan warna yang konsisten, tipografi yang sama 

dengan ukuran yang sama, dan juga bentuk grafis yang konsisten pula. 

2.10 Tipografi 

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bersosial. 

Manusia berkomunikasi dengan banyak cara dan media. Tulisan telah terbukti 

menjadi media komunikasi terbaik dari zaman ke zaman. Sejarah tulisan berjalan 

beriringan dengan sejarah komunikasi lewat gambar dinding manusia gua. 

Awalnya manusia gua berkomunikasi menggunkan simbol simbol yang mewakili 

objek tertentu lalu berkembang. Pada zaman mesir kuno komunikasi 

menggunakan simbol berkembang dengan pictograph dan berkamang lagi dengan 

ideoraph yaitu penggambaran icon yang mewakili objek dengan lebih kompleks. 

Lalu lahirlah phonograph yaitu icon yang mewakili bunyi. Zaman mesir 

melahirkan penemuan besar dunia dengan menciptakan papyrus, yaitu lembaran 

media komunikasi icon yang terbuat dari kayu, papyrus merupakan sejarah kertas 

pertamakali di temukan. Bangsa cina juga turut memberikan kontribusi pada 

penciptaan kertas saat seorang ahli pembuat kertas Ts‟ai Lun , ia menulis diatas 

kertas menggunakan pena dari bambu. Cina melahirkan teknik cetak timbul 

menggunaan tinta. 
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 Pada abat 1300 SM Alfabeth lahir mewakili unsur bunyi. kata alphabet 

terbentuk dari huruf pertama dan kedua yaitu alpha dan beta. Huruf huruf tersebut 

awalnya merupakan simbol, contoh pada huruf pertama bentuknya lancip seperti 

tanduk banteng yang dalam bahasa yunanu Aleph  yang kemudian huruf ini 

berbunyi A. Setiap huruf memiliki karakternya masing masing, walaupun begitu 

setiap huruf memiliki anatomi.  

 Berikut adalah anatoni huruf yang digunakan pada setiap komponen visual yang 

terstuktur : 

1. Baseline 

Garis horisontal batas bagian terbawah huruf kapital 

2. Capline 

Garis horisontal batas bagian teratas huruf kapital 

3. Meanline 

Garis horisontal batas bagian teratas huruf kecil 

4. x-Height 

jarak antara garis horisontal batas bagian teratas huruf kecil dengan batas 

bagian terbawah huruf kapital 

5. Ascender 

Bagian atas huruf kecil antara garis horisontal batas bagian teratas huruf 

kapital dengan garis horisontal batas bagian teratas huruf kecil. 

6. Descender 

Bagian bawah huruf kecil yang letaknya berada di bagaian bawah garis 

horisontal batas bagian terbawah huruf kapital 
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2.11 Warna 

Warna adalah elemen visual senjata penarik perhatian audience desain. 

Warna dapat menjadi kunci konsep desain, menambah pont of interest dalam 

sebuah desain dan juga dapat mengatur suasana dalam sebuah desain. Namun jika 

warna tidak di gunakan secara tepat juga dapat merusak sebuah desain. Dalam 

teori seni rupa warna di identifikasi menjadi tiga dimensi : 

1. Hue  

Hue adalah pengklarifikasian warna terhadap nama nama warna. Hue di bagi 

menjadi dua bagian yaitu : Warna sekunder, adalah hasil campuran dari 

warna warna primer. Warna warna sekunder adalah ungu, hijau, oranye. dan 

warna primer., yaitu warna yang jika di kombinasikan akan membentuk 

warna sekunder. Warna-warna primer adalah biru, kuning, dan merah. 

2. Value 

Value pada warna adalah tingkatan intensitas suatu warna yang 

mempengaruhi gelap terang warna. Satu warna yang sama dengan value yang 

berbeda dapat menghasilkan mood yang berbeda. 

3. Intensity  

Intensity adalah level keaslian warna. Warna dengan intensity yang rendah 

adalah warna yang di kombinasikan dengan warna lain. 

2.12 Layout  

Layout adalah tata letak segala komponen desain dalam suatu bidang dalam 

sebuah media untuk menyampaikan sebuah pesan atau konsep yang ingin di 
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sampaikan. Layout sendiri adalah tahapan sebuah desain, seiring perkembangan 

jaman model model layout juga berkembang.. menurut Adi Kusrianto dalam 

bukunya yang berjudul pengantar desain komunikasi visual mengatakan bahwa 

terdapat 20 jenis layout yaitu mondrian layout, multipanel layout, picture window 

layout, copy heavy layout, frame layout, silhouette layout, type specimen layout, 

sircus layout, jumble layout, grid layout, bleed layout, vertical panel layout, 

alphabeth inspired layout, angular layout, informal balance layout, brace layout, 

two mortises layout, quadran layout, comic strips layout, rebus layout. 

2.13 Analisis Swot 

SWOT adalah sebuah anlalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

yang di ambil dari huruf pertama dalam bahasa inggrisnya yaitu strengths, 

weaknesses oportunities, and threats. Analisa SWOT dapat menjadi alat dalam 

melakukan staregi marketing, jika dilakukan dengan benar. Kebanyakan 

kesalahan dalam membuat analisis SWOT adalah gagal memisahkan point 

internal dengan point eksternal perusahaan. Dalam SWOT analisa internal 

terdapat pada point strength dan weaknesses, sedangkan analisa eksternal terdapat 

dalam point oportunities dan treats  (Hunt & Mello, 2015). 

2.14 STP 

2.14.1 Segmentasi 

Segmentasi merupakan konsep yang sangat penting, bukan hanya untuk 

kegiatan berbisnis, tetapi juga dalam kegiatan kemasyarakatan dan nirlaba. 

Segmentasi memiliki banyak kegunaan, yaitu mengetahui kebutuhan dan 
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keinginan target, merancang strategi strategi pemasaran, merumuskan pesan,  

mencari peluang, memilih target pasar, dan menganalisa target. Segmentasi di 

gunakan untuk mencipakan kampanye sosial , strategi politik, memusyawarahkan 

undang undah baru dan lainnya. (Khasali, 2007) 

2.14.2 Targeting 

Menurut Rhenald Khasalai dalam bukunya yang berjudul membidik pasar 

Indonesia : segmentasi targeting positioning hal 371 Targeting merupakan tahap 

selanjutnya dari segmentasi.  

2.14.3 Positioning  

Positioning sama halnya dengan diferensisasi, merupakan janji perusahaan 

yang di bentuk untuk masyarakat. Sebuah postioning harus memiliki diferensiasi 

yang kuat agar dapat di persepsi positif oleh masyarakat 

2.15 Dasar Klarifikasi Target 

Segmentasi Perancangan Corporate Branding Memor ini adalah wanita dan 

pria dewasa usia 20 – 30 tahun dengan kelas sosial menengah keatas. Usia dewasa 

muda adalah fase seorang manusia menghidupi kebutuhan diri dan membangun 

keluarga serta termasuk dalam usia produktif secara ekonomi.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab III metode penelitian akan membahas metode yang digunakan 

dalam perancangan, pengambilan data dan cara pengolahannya dalam penciptaan 

Memor sebagai upaya meningkatkan brand awareness. Metode peneltian berisi 

teori metode bemacam metoda serta kelebihan dan kelemahan metode tersebut 

lalu dalam sebuah penelitian di lanjutkan dengan metode apa saja yang akan di 

gunakan. Metode penelitian adalah berisi tata teknis metoda-metoda yang akan di 

gunakan. (Muhadjir, 2000) 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak dapat di peroleh 

menggunakan cara cara statistik atau alat alat penelitian kuantitafif lainnya. 

Penelitian ini dapat mengarah pada konteks penlitian tentang hubungan 

interaksional, perilaku indifidu atau kelompok, sejarah dan kehidupan. Dalam 

proses analisis data penelitian kualitatif ditekankan pada penggunaan nonstatistik 

sehingga menghasilkan penemuan secara alamiah. (Ahmadi, 2014) 
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3.2 Unit Analisis 

3.2.1 Objek Penelitaian 

Menurut Matthew B. Miles (1992 : 46) Peneliti meneliti sebuah penelitian 

karena dilatarbelakangi suatu „kasus‟ tunggal yang merupakan latar sosial, adanya 

sejumlah orang, proses, dan peristiwa yang menjadi parameter dari latar sosial 

tersebut. Objek penelitian pada perancangan ini adalah Memor yang dalam hal ini 

merupakan anak perusahaan yang akan di rilis oleh Eva Jewerly. Akan  dilakukan 

pengamatan seluruh kegiatan, tentang produk, pemasaran, dan target. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Dalam proses penelitian dibutuhkan subjek penelitian yang berkaitan erat 

dengan objek penelitian agar nantinya hasil akhir dari perancangan ini akan tepat 

dan sesuai dengan sasaran. Subjek yang memenuhi standart persyaratan adalah : 

1. Pendiri Eva Jewelry,  

2. komunitas pedagang berlian 

3. Kolektor berlian 

4. Dewasa muda usia 20 – 30 tahun yang merupakan umur target 

5. Disperindag 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terkait perancangan branding Memor ini di lakukan di 

kantor Memor dan Eva Diamonds yang lokasinya tidak di perkenankan untuk di 

publikasikan sesuai dengan permintaan objek penelitian, lokasi perputaran 

perdagangan berlian tepatnya di kayoon Surabaya, serta tempat berkumpulnya 

para pedagang dan makelar berlian di Pasar Blauran Surabaya 
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3.3 Teknik pengumpulan data 

Data yang telah di dapatkan akan berguna untuk mengetahui permasalahan 

dan hal-hal penting apa yang akan di hadapi dalam perancangan identitas visual 

Memor, oleh karena itu di perlukan hasil yang akurat dan juga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.3.1 Observasi 

Juga bisa di sebut pengamatan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 

berdasarkan pengamatan terhadap target objek penelitian yang sesuai dengan 

masalah dan tujuannya. Dengan melalukan pengamatan langsung yang berada di 

lingkungan kolektor berlian, dan pebisnis berlian seperti kantor, kantor smithing, 

pusat perdaganagan perhiasan kayoon, pasar blauran. 

3.3.2 Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu penumpulan data melalui 

proses tanya jawab secara lisan yang berfungsi untuk mendapatkan informasi 

yang lebih dalam kepada narasumber yang tepat untuk penelitian ini. 

3.3.3 Dokumentasi 

 

Pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang berkaitan dengan 

kegiatan observasi di lingkungan komunitas berlian berupa foto, arsip. Seluruh 

gambar serta bahan tertulis yang berhubungan dengan dunia permata 
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3.3.3 Studi Literatur 

Mencari data pada buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang 

teorinya dapat di terapkan pada Perancangan Corporate Branding Memor sebagai 

upaya meningkatkan Brand Awareness 

3.2.4 Teknik analisis data 

Jenis penelitian Kualitatif memiliki data berupa kata-kata yang telah di 

kumpulkan melalui observasi lapangan, literatur, wawancara yang telah diproses. 

Analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatn yang terjadi secara bersamaan, 

proses-proses tersebut adalah : 

3.3.5 Reduksi data 

Yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan memfokuskan pengabstrakan, 

dan tranformasi data mentah dari catatan-catatan yang di dapatkan di lapangan. 

3.3.6 Penyajian data 

Membatasi informasi dengan tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan 

3.3.7 Menarik kesimpulan 

Memverifikasi seluruh informasi menjadi jelas, padat, dan terperinci.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab pembahasan ini akan dijabarkan hasil observasi dan juga hasil 

analisa berupa STP dan SWOT. Segala data tersebut menjadi pertimbangan 

pengerjaan karya  perancangan corporate branding “Memor” sebagai upaya 

meingkatkan brand awareness sesuai dengan teori dan rancangan penelitian yang 

di tuliskan pada bab sebelumnya.  

4.1 Hasil Temuan Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Berikut hasil observasi lapangan dengan lokasi kantor Eva Diamond, 

Atum mall sebagai lokasi perputaran berlian dan calon lokasi toko, kantor 

smithing perhiasan. 

1. Kantor penyimpanan berlian Eva Jewelry 

Eva Jewelry memiliki ratusan koleksi perhiasan berlian dan puluhan 

koleksi berlian lepasan yang belum di ikat oleh emas. Dalam memasarkan 

produknya, Eva Jewelry mengandalkan kurir kurir berlian yang telah di 

percaya selama puluhan tahun untuk membawa produk Eva Jewelry untuk 

bertransaksi antar pedagang dan pemakai di Surabaya maupun luar kota. 

Kurir Eva Jewelry juga membawakan berlian mentah borongan dari 

Jakarta untuk diolah oleh Eva Jewelry menjadi perhiasan.  
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2. Kantor Smithing 

Kantor ini adalah tempat pengecekan dan lab sebuah berlian di katakan 

asli atau tidak. Maraknya berlian palsu yang canggih padatahun ini 

memaksa Eva Jewelry mengecek seluruh berlian yang masuk di lab. 

kantor ini jadi satu dengan tempat pembuatan perhiasan. Hal tersebut 

menjasi salah satu jasa Eva Jewelry untuk menjamin setiap bulir berlian 

yang terdapat pada perhiasan dijamin keasliannya, serta mengidentifikasi 

jenis kejernihan,warna, dan karat yang menentukan nilai sebuah berlian. 

3. Pasar Blauran Surabaya 

Pasar blauran adalah tempat berkumpulnya para pedagang perhiasan 

dengan nilai yang rendah. Walaupun tidak ada toko perhiasan di sana 

namun kebiasaan para makelar berlian dalam berkumpul dan bertransaksi 

telah berlangsung sejak lama. tepatnya berada di belakang pasar blauran 

sebelah masjid pasar blauran. Perhiasan yang di transaksikan tidak hanya 

berlian, tapi juga batu permata lainya seperti ruby, sapphire, opal, mutiara, 

jade, emerald, sampai belian. 

4. Pusat dagang emas dan berlian kayoon 

selain menjadi pusat perdagangan bunga, kayoon juga menjadi pusat 

perdagangan segala jenis perhiasan. Mulai dari akik, emas, perak, segala 

jenais batuan berharga, sampai berlian. 
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5. Disperindag. 

Sebagai dinas yang mengawasi jalannya perdagangan kota, disperindag 

berdampingan dengan bagian bursa saham kota untuk mengawasi jalannya 

perindustrian dan perdaganagn emas dan berlian 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Berikut hasil wawancara penulis dengan orang yang yang telah direncanakan 

1. Ibu Ariefah Baroroh sebagai pemilik Eva jewelry. 

Ibu Ariefah Baroroh telah  memulai bisnis perhiasan batu mulia sejak tahun 

1993. Pada awalnya Eva jewelry menjual berbagai perhiasan batu mulia 

selain berlian seperti giok, rubby, zamrud, dan Kristal. Lalu sejak tahun 2006 

Eva jerwely mengkhususkan diri untuk menyediakan perhiasan emas Dan 

berlian. Saat ini Eva jerwely telah memiliki ratusan koleksi perhiasan berlian 

dan berlian utuh dengan kisaran harga Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 

14.000.000.000. Karena eksistensinya selama bertahun tahun sebagai 

pemasok berlian toko-toko perhiasan lokal Eva jerwely telah memiliki 

jaringan kolektor dan pedagang berlian yang luas hingga kota Jakarta. 

Menurut Ibu Ariefah jika di bandingkan dengan emas perputaran uang pada 

bisnis berlian lebih lambat, namun angkanya lebih besar.  

Dalam setiap setiap transaksi baik dalam dan luar kota Eva jerwely 

mengirimkan kurir khususnya untuk memberikan berlian dan pembayaran. 

Eva jewelry juga menyerahkan produknya kepada makelar berlian yang sudah 

terpercaya. 
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Menurut  Ibu Ariefah Baroroh, penyebaran berlian sangat luas, karena di 

Indonesia sendiri terdapat pertambangan berlian tepatnya di Kalimantan. 

Penyebaran berlian  Indonesa cukup luas namun sayang sekali Indonesia 

belum memiliki pengolahan sebaik Eropa sehingga hasil pertambangan 

berlian di Indonesia jika ingin memiliki kualitas cutting yang baik harus di 

bawa ke Eropa. 

2. Bapak Zulkarnain sebagai salah satu kuir Eva Jewelry 

Bapak Zulkarnain telah menjadi kurir Eva Jewelry selama 10 tahun,  ia 

khusus melakukan transaksi Surabaya. Menurut Pak Zulkarnain transaksi 

kebanyakan di lakukan dengan sesama pedagang dengan rentang usia 35 – 60 

tahun. Kebanyakan pedagang berlian berkelamin pria namun pelanggan 

pemakai langsung berkelamin wanita. Pemakai dengan usia muda biasanya 

membeli perhiasan karena acara pernikahan ataupun peringatan penting 

lainnya seperti pertunangan dan lain-lain. Menurut Bapak Zulkarnain saat ini 

bisnis berlian membutuhkan kepercayaan karena adanya kasus satu bulir 

berlian palsu dalam ikatan perhiasan membuat pecinta berlian lebih selektif 

dan berhati hati dalam bertransaksi. Sehingga setiap bulir berlian dalam 

perhiasan harus di cek keasliannya dengan ahli berlian maupun alat. 

3. Bapak Rosyid , sebagai salah satu kuir Eva Jewelry 

Bapak Rosyid awalnya adalah seorang makelar batu permata sejak tahun 

1995. Namun sejak tahun 2000 Bapak Rosyid di percaya oleh Ibu Ariefah 

untuk membawa permata dan perhiasan ke luar kota. Hubungan Bapak 

Rosyid sebagai kurir Eva Jewelry berlangsung sampai sekarang. 
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Menurut Bapak Rosyid berlian dapat di pakai oleh semua gender. Pembeli 

pria biasanya membeli sebuah berlian untuk investasi sedangkan pembeli 

wanita untuk keperluan fashion. Kalangan kolektor berlian, yaitu yang terus 

menerus menjual dan membeli berlian biasanya datang dari kelas atas dan 

berumur lebih dari 35 tahun usianya. Pembeli dengan umur 20 tahun ke atas 

biasanya meng-custom perhiasan berlian untuk acara tertentu dan mereka juga 

datang dari kalangan atas. (dewasa muda yang sudah mapan atau anak orang 

kaya). Menurut Pak Rosyid pedagang berlian tidak perlu takut dengan 

perkembangan berian palsu, karena berlian palsu yang canggih tidak dapat di 

sandingkan dengan berlian asli karena tidak dapat di investasikan. 

4. Shahnaz Uzda zaman. 21 Mahasiswa sebagai target market 

Marek yang diketahui : Tiffany and co, Pandora 

Lokal : Petra 

Menurut Shahnaz, ia memakai perhiasan emas dan berlian untuk menambah 

kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang terbentuk saat menggunakan 

perhiasan emas tidak dapat di dapatkan dengan perhiasan biasa. Perhiasan 

tersebut mengingatkan Shahnaz bahwa ia juga berharga dan mampu 

menyelesaikan masalahnya. Kegemarannya memakai perhiasan di turunkan 

oleh ibunya. Shahnaz memakai perhiasan emas sejak kecil dan saat ini lebih 

tertarik dengan perhiasan dengan berlian. 

Menurut Shahnaz membeli perhiasan merupakan keputusan yang harus di 

rencanakan dengan matang. Selain karena model desain perhiasan, harga 



32 

 

 

perhiasan membutuhkan waktu untuk menabung terlebih dahulu. Walaupun 

begitu ada kepuasan tersendiri saat berhasil membelinya. 

5. Disperindag 

Perputaran ekonomi pada emas dan berlian sangat di pengaruhi oleh kondisi  

perekonomian negara. Jika kondisi perekonomian negara sedang stabil maka 

perputaran bisnis berlian berjalan lancar, namun jika keadaan perekonomian 

negara sedang tidak stabil maka perputaran bisnis berlian juga sepi. Bisnis 

perhiasan Logam mulia bisa terancam saat adanya krisis. Perbandingkan 

perputaran ekonomi pada emas lebih cepat dari perputaran batu mulia seperti 

berlian. Namun kenaikan harga berlian lebih besar dari emas dari tahun ke 

tahun. 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 

 

Gambar 4.1 observasi 

(Sumber : olahan peneliti 2019) 
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4.1.4 Studi Literatur 

 

Gambar 4.2 buku studi literatur 

(Sumber : google image  ) 
 

1. Corporate branding Schultz, oleh Antorini & Csaba, yang menjelaskan apa 

itu corporate branding dan fungsinya bagi sebuah perusahaan 

2. Desain Komunikasi Visual Terpadu, oleh Yongki Safanayong yang 

menjelaskan tentang tata cara merancang corporate branding dan graphic 

standart manual 

3. Building Strong Brands, oleh David A. Aaker ,  

4. Diamonds, oleh Ani Muryadi 

4.2.1 Reduksi 

Telah di temukan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi literatur yang telah di jabarkan pada sub bab sebelumnya. 

Maka penulis mereduksi data hasil penelitian seperti berikut. 

1. Observasi 

Kurir berlian tersebar di banyak mall di Surabaya. Biasanya mereka bertemu di 

suatu tempat yang talah di sepakati bersama oleh kolektor dan pemakai atau kurir 

mengirimkan langsung berlian di toko pelanggan untuk melakukan sebuah 

transaksi. Hal ini di lakukan karena nilai transaksi berlian bernilai sangat besar. 

http://library.petra.ac.id/
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Kurir dan makelar berlian sendiri memiliki titik kumpul khusus yaitu di Kayoon 

Surabaya dan di pasar Blauran Surabaya mereka berkumpul disana untuk 

transaksi antar pedagang dengan saling menawarkan perhiasan, berlian utuh, 

sampai emas ikatnya saja. Setiap makelar maupun  kurir memiliki kelasnya 

masing-masing. Jika makelar yang biasa berhubungan dengan kolektor maupun 

pemakai memiliki kelas berlian yang lebih tinggi, perputaran berlian antar 

pedagang memiliki nilai yang lebih rendah karena transaksi berupa berlian utuh, 

ikat perhiasan maupun perhiasan yang di buat sendiri (tangan pertama). Berlian 

utuh di bawakan oleh kurir menuju Eva Jewelry untuk di periksa keasliannya lalu 

di teliti berapa tingkatan clarity dan color, di timbang berapa carat, dan di nilai 

cuttingnya. Setelah mengetahui empat aspek berlian tersebut barulah terjadi 

penawaran harga lewat telefon maupun kurirnya sendiri yang menawar harga. Jika 

kedua pihak setuju barulah sebuah transaksi dapat di katakan berhasil. 

2. Wawancara 

Target market Memor yaitu dewasa muda usia 20 – 30 tahun. Kebanyakan 

pedagang dan  pembeli adalah pria, sedangkan pemakai adalah wanita. 

Penyebaran berlian palsu memang membuat pebisnis berlian memperketat 

pengecekan keaslian berlian,  namun bukan  menjadi ancaman penjualan karena 

berlian asli tetap memiliki peminatnya sendiri dan memiliki nilai investasi yang 

tidak di miliki berlian imitasi. Emas palsu dapat di deteksi secara manual dengan 

aromanya, sementara berlian palsu harus melewati pengecekan dengan alat 

khusus.  Naik turunnya bisnis berlian di pengaruhi oleh keadaan ekonomi negara. 
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Produk dengan nilai tinggi membutuhkan informasi yang lengkap akan detail 

produk untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap pebisnis berlian. 

3. Dokumentasi 

Eva Jewely tidak pernah membuat media promosi atau desain apapun. Mereka 

mengutamakan produk dan alat alat penunjang bisnis berlian untuk menciptakan 

kepercayaan. Toko perhiasan emas palsu banyak tersebar di mal-mal Surabaya 

namun keberadaannya tidak mengancam bisnis berlian asli karena tidak dapat di 

investasikan. 

4. Literatur  

Yongki Safaanayong dalam membuat sebuah brand identity tahap yang harus di 

lakukan adalah proses pemahaman,  proses klasifikasi, keywords, lalu esensi 

brand. Menurut Ani Muryadi dalam buku Diamonds, berlian dapat ditentukan 

nilainya dengan mengidentifikasi nilai carat, color, cut, dan berat pada perhiasan. 

Perhiasan berlian tidak memiliki istilah bekas dan dapat menjadi benda yang 

memiliki nilai investasi 

4.2.2 Penyajian Data 

1. Memor harus membangun sebuah kepercayaan yang ditunjukkan dengan citra 

barunya untuk membangun kepercayaan konsumen, karena berlian 

merupakan produk superior yang membutuhkan keputusan untuk membelinya 

dengan pertimbangan seputar biaya, nilai investasi, kualitas berlian, desain 

yang sesuai dengan keinginan. 
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2. Target market Memor memutuskan untuk membeli berlian karena adanya 

rencana pertunangan, pernikahan, atau perayaan hari besar. Hal tersebut 

didapat dari wawancara seputar kebutuhan pemakai usia 20 – 30 tahun 

membeli perhiasan batu mulia. Selain kebutuhan fashion dan menunjang 

status sosial, pembeli memutuskan untuk membeli berlian untuk acara 

penting maupun hadiah untuk pasangan. 

3. Untuk mengetahui detail carat, color, clarity dan weight sebuah berlian harus 

di teliti oleh seorang ahli berlian dengan manual maupun lab. setiap kurir Eva 

Jewelry memiliki kemampuan meneliti nilai berlian. 

4. Carat, color, clarity dan weight sangat mempengaruhi nilai sebuah perhiasan. 

Dengan karat nilai yang sama namun color maupun clarity yang berbeda 

sebuah berlian dapat  memiliki harga yang berbeda jauh.  

4.2.3 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kompetitor 

maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Memor selain erat dengan kemewahan 

namun tidak di tonjolkan dengan skala yang lebih sederhana. Memor 

membutuhkan citra yang formal berwibawa namun anggun dan pantas dinikmati 

oleh dewasa muda. Target market Memor yaitu dewasa muda usia 20 – 30 tahun. 

Karena memiliki segmentasi yang lebih muda dari kebanyakan merek berlian di 

perlukan adanya informasi nilai berlian dari color, carat, dan clarity dalam media 

sehingga audience selain dapat mengetahui harga juga dapat mengetahui nilai 

perhiasan sebagai informasi investasi. 
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4.3 Konsep 

Memor membutuhkan citra yang formal berwibawa namun pantas dinikmati 

oleh dewasa muda. Karena produk Memor lebih murah jika dibandingkan dengan 

merek-merek berlian pada umumnya dan target yang lebih muda juga Memor 

menonjolkan ke romantisan, kepercayaan dan kemewahan yang di sajikan dengan 

sederhana.Berlian sebagai aset seseorang pasti memiliki sebuah cerita yang mengandung 

memory di dalamnya, berupa kenangan waktu berharga seperti pertunangan dan 

pernikahan, bukti cinta dan kasih sayang pasangan, atau nikmatnya kesuksesan seseorang. 

4.3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning 

1. SEGMENTASI 

a. Demografi 

Usia   : 20  - 30 tahun  

Kelas sosial  : menengah ke atas 

Pendidikan  : SMA-S3 

Besaran keluarga : 3 

Profesi   : pengusaha dan karyawan swasta 

Pendapatan  : 5 juta/ Bulan 

b. Geografis 

Wilayah  : Surabaya 

Ukuran kota  : 350,5 km² 
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Iklim   : Tropis 

c. Psikografis 

Gaya hidup : dewasa muda sukses yang menyukai perhiasan yang     

  menunjang  kepercayaan diri dan gaya hidup mewah 

Kepribadian : memiliki rasa percaya diri dan optimis 

2. TARGETING 

Target yang dituju dari perancangan ini adalah dewasa muda mapan usia 

20 – 30 tahun 

3. POSITIONING 

Memor memposisikan mereknya sebagai merek perhiasan untuk waktu 

yang penting. Untuk menunjukkan cintanya pada orang terkasih  
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4.3.2 Tabel Analisis SWOT 

 

 

INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNAL 

 

STRENGT 

 

WEAKNES 

 

- Telah memiliki jaringan 

kolektor berlian 

- Tergabung dalam komunitas 

pedagang dan kolektor 

berlian 

- Target dewasa muda usia 20 

-30 tahun 

- setiap pegawai memiliki 

keahlian nilai berlian selama 

bertahun tahun  

- profit besar di setiap 

transaksi 

- Berlian dapat meningkatkan 

status social dan infestas 

 

- sulit mencari karyawan 
yang memiliki kemampuan 

membaca nilai berlian 

- kurangnya pengalaman 

marketing modern 

- harus memperbarui produk 

yang ketinggalan zaman 

fashion 

- walaupun berprofit besar 

transaksi tidak dapat di 

tebak jumlahnya dalam 

sebulan 

 

 

OPORTUNITY 

 

S – O 

 

W – O 

 

- cincin emas dan berlian 

adalah kebutuah setiap 

pernikahan dan 

pertunangan 
 

- Investasi yang bagus 

karena nilai berlian tidak 

akan turun 

 

- Perkembangan teknologi 
dan fashion, barang 

berlian tidak pernah 

tergerus oleh zaman 

 

- Membuat branding yang 

menunjukan kemewahan 

yang formal 

- Menekankan produk yang 

memiliki nilai untuk saat 

berharga 

 

- Menonjolkan keuntungan 

membeli berlian dengan 

menginformasikan nilai 

infestasi 

- Membuat katalog produk 

dengan mode mode yang 

modern 
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THREAT 

 

S – T 

 

W – T 

 

- Tidak semua orang 
membutuhkan 

- Saat ini investasi tidak 

hanya pada perhiasan 
mewah (seperti emas, 

perak, dan berlian) 

- Mode fashion yang 

berubah membuat produk 

dengan desain perhiasan 
lama sulit terjual 

- Adanya kasus berlian 

palsu dalam sat ikat 

perhiasan berlian 
membuat pengecekan 

keaslian di tingkatkan. 

 

- Menginformasikan nilai 
membeli perhiasan berlian 

selain untuk berinvestasi 

juga dapat di pakai untuk 

meningkatkan status sosial. 

- Membuat branding yang 
dapat meningkatkan 

kepercayaan calon pembeli 

 

- Membuat media yang 
menginformasikan nilai 

berlian 

- Membuat branding 
perusahaan yang modern 

 

Membuat corporate branding yang mempresentasikan kemewahan yang sederhana dengan 

menonjolkan produk sebagai pengingat momen berharga. Branding tersebut dibuat untuk 

meningkatkan kepercayaan calon konsumen dengan menginformasikan informasi seputar produk 
pada media promosi.. 

 

4.3.3 Unique Selling Proposition 

USP atau Unique Selling Propotition merupakan hal unik yang 

membedakan perusahaan dengan kompetitornya. USP dapat menjadi 

pertimbangan besar seorang konsumen untuk memilih merek yang akan di beli. 

USP menjelaskan keuntungan yang di dapat saat memilih mereknya yang berbeda 

jika dibandingkan dengan pesaing. Hal ini dapat diterapkan dalam identitas atau 

citra sebuah perusahaan. Unique Selling Prepotition dalam Memor adalah bentuk 
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identitasnya yang formal, mewah, namun sederhana. Menunjukkan bagaimana 

perusahaan berfokus pada momen-momen yang dapat di antar oleh perhiasan. 

4.3.4 Keyword 

 

Gambar 4.3 keyword 

(Sumber : olahan peneliti 2019  ) 
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4.3.5 Diskripsi Konsep 

Berdasarkan bagan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, studi 

kompetitor, studi literatur didapatkan sebuah keyword message berupa „Precious’ 

yang dalam bahasa Indonesia berarti berharga. Dalam hidup manusia banyak hal 

hal yang dapat di katakan sesuatu yang berharga. Selain benda yang bernilai 

dalam perancangan branding. Perancangan branding yang menampilkan citra 

precious yaitu branding yang menujukan kesan ekslusif dan berharga namun 

dengan identitas visual yang simpel. Logo gram yang di rancang akan di terapkan 

juga ke dalam logo type sehingga logo gram dan logo type dapat berdiri sendiri 

tanpa penggabungan keduanya. 

4.5 Perancangan Kreatif 

4.5.1 Tujuan Kreatif 

Perancangan Identias Visual “Memor” Sebagai Upaya Meningkatkan Brand 

Awareness ini bertujuan untuk memperkenalkan Memor sebagai merek bisnis jual 

beli perhasan batu mulia yang baru di Surabaya. Dengan adanya branding yang 

sesuai Memor dapat lebih mudah mempublikasikan produknya kepada masyarakat 

sesuai target. Oleh karena itu desain branding yang di buat sesuai proses 

pengolahan STP, SWOT, USP diharapkan akan berhasil menyampaikan pesan 

kepada target market bahwa Memor adalah merek perhiasan yang terpercaya yang 

dapat memberikan produk perhiasan yang berharga, penuh memori yang tak 

lekang oleh waktu. Pada perancangan branding ini berisi panduan penggunaan 

identitas visual yang terkandung dalam Graphic Standart Manual serta media 
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pentukung seperti stationary, merchendise, dan ,media promosi. Segmentasi dari 

perancangan branding ini adalah dewasa muda usia 20 – 30 tahun yang 

membutuhkan banyak pertimbangan untuk membeli sebuah perhiasan baru mulia. 

Oleh karena itu desain branding pada Memor dibuat formal , mewah, dan simpel 

untuk meningkatkan kepercayaan kepada target. 

4.5.2 Strategi Kreatif 

Untuk meningkatkan brand awareness, dalam merancang branding Memor 

membutuhkan sebuah konsep yang terencana sebelum dilakukan eksekusi.  

a. Logo 

Sesuai dengan proses SWOT, STP, USP dan pencarian keyword yang telah 

dilakukan. Diperoleh keyword „prestegious’ yaitu hal yang berharga. Konsep 

dalam  perancangan  logo Memor ini harus menyampaikan  Memor sebagai merek 

perhiasan yang lekat dengan hal hal yang berharga juga sebagai perhiasan penuh 

kenangan abadi. Sehingga logo Memor akan terbentuk dari hal-hal yang dianggap 

berharga. Hal-hal berharga tersebut di lambangkan secara visual dari bentuk yang 

mewakilkan yang di rangkai dalam satu bentuk yang melambangkan Memor. 

Untuk mencari lambang hal berharga diperlukan brainstorming hal-hal seputar 

prestegious di kehidupan manusia. Seletah mendapat poin-poin prestegious akan 

dilakukan pencarian lambang yang telah di akui oleh masyarakat akan hal tersebut 

sehingga didapatnya ikon yang akan menjadi pembentuk logo Memor. 

b. Warna 

Menurut Eddie Opara dan John Cantwell dalam bukunya yang berjudul Color 

Works warna biru memiliki psikologi antara lain : sukses, percaya diri, kekuatan, 
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dan kesetiaan. Menurut Bride M. Whelan dalam bukunya yang berjudul color 

harmony 2 kombinasi warna paduan warna biru dengan beige dapat menciptakan 

suasana yang ramah dan penuh sambutan. Biru dongker merupakan warna 

sekunder yang paling mudah di terima banyak orang tergantung dengan 

kombinasi yang digunakan dan tujuannya. Biru dongker dapat menyiratkan 

pangkat serta kepemimpinan jika dikombinasikan dengan warna yang lebih 

dalam. Namun jika di kombinasikan dengan warna yang panas akan meyisaratkan 

suasana yang lebih kalem namun tetap penuh kekuatan. 

 

Gambar 4.4 Warna konsep 

(Sumber : olahan peneliti 2020) 

c. Font  

Logo menggunaan font yang sederhana, forma dan memiliki tingkat readibility 

yang tinggi. Font yang di gunakan adalah gotham-light. Selain typeface utama 

memor menggunakan soul of you sebagai font pendukung yang di gunakan dalam 

media sebagai dekorasi. 
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d. Kertas 

Memor menggunakan kertas jenis coronado, hvs, dan BC  yang di pakai untuk 

media pendukung juga sebagian dari stationary  

e. Layout 

Layout yang di gunakan pada perancangan ini yaitu jenis layout 

mondarian,picture window layout, type speciment layout, vertical panel layout, 

dan white space,  

4.6 Sketsa Konsep 

4.6.1 Sketsa Logo 

 

Gambar 4.5 sketsa manual 

(Sumber : olahan peneliti 2020) 

Setelah melewati proses strategi kreatif logo Memor dalam rancangan ini 

menampilkan hal-hal yang lekat dengan hal berharga yang dilambangkan secara 

visual dari bentuk yang mewakili. bentuk-bentuk tersebut dirangkai dalam satu 

kesatuan yang melambangkan Memor oleh karena itu Setelah melewati proses 

brainstorming ditemukan Hal-hal berharga dalam kehidupan manusia yaitu 

cinta  pertemanan rumah harta keluarga dan  waktu yang tidak dapat terulang.  
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Gambar 4.6 alternatif logo digital 

(Sumber :olahan peneliti 2020) 

Setelah melewati proses sketsa maka dilakukan proses digitalisasi sketsa-

sketsa yang telah terpilih menjadi alternatif logo digital perancangan corporate 

branding memor.  

Hasil brainstorming yang telah di lakukan melewati proses  penyederhanaan  

simbol cinta mewakili pertemanan dan kehidupan keluarga. Maka disimpulkan 

hal-hal berharga yang menjadi komponen visual identity dalam rancangan ini 

yaitu cinta harta dan waktu. 

4.6.2 logo Terpilih 

 

Gambar 4.7 logo terpilih 

(Sumber :olahan peneliti 2020) 
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Logo yang sesuai dengan strategi kreatif yang telah dirancang yaitu logo 

yang memiliki komponen-komponen hal-hal berharga serta logo yang yang 

memiliki logogram dan logotype yang menjadi satu kesatuan. 

4.6.3 Sketsa stationary range 

 

Gambar 4.8 Sketsa stationary range 

(Sumber :olahan peneliti 2020) 

Stationary range perancangan corporate branding memori sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness ini dibuat dengan sederhana menonjolkan 

logogram sebagai ikon memori yang terlihat simple namun elegan dalam warna 

biru dongker dan juga bagi.  Rancangan sketsa stationary memori meliputi kop 

surat lembar pertama dan kedua amplop kartu nama compliment card sertifikat 

amplop sertifikat amplop kartu map dokumen packaging kecil dan packaging 

besar 
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4.6.4 Sketsa Media 

 

Gambar 4.9 Sketsa Media 

(Sumber :olahan peneliti 2020) 

 Media yang digunakan dalam perancangan corporate branding Memor 

adalah flyer yang dapat dibagikan saat adanya event wedding fair kepada 

masyarakat,  X Banner,  dan katalog yang memuat informasi isi tentang produk 

perhiasan memori serta nilai investasi pada setiap perhiasan agar audience paham 

detail dari nilai berlian pada perhiasan tersebut.  serta mercendise yang berupa 

notebook keychain dan kipas 

4.7 Brand Identitiy 

 

Gambar 4.10 final brand identity 

(Sumber :olahan peneliti 2020) 

  Logo memor yang berupa logotype telah mengandung logogram pada 

huruf o yang terdapat pada kata memor sehingga logotype tidak dapat 

dipisahkan oleh logogram namun logogram dapat berdiri sendiri menjadi 
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logogram memor yang mengandung filosofi waktu cinta dan  harta yang 

tergabung dalam satu kesatuan. Baik logogram dan logotype memor akan 

diimplementasian pada seluruh stationary dan media pendukung. Logotype 

memor merupakan identitas visusal utama, sedangkan logogram dapat berkerja 

sebagai icon memor. 

4.8 Stationary 

 

Gambar 4.11 desain strationary 

(Sumber :olahan peneliti 2020) 

Pembuatan desain stationary pada perancangan ini menonjolkan sisi formal 

dan sederhana. Tidak semua media mengandung supergrafis namun ikon memor 

logogram lebih ditonjolkan. Pengguanaan logo pada media telah disesuaikan 

dengan aturan yang berlaku pada graphic standart manual. Logotype kan di 

implementasikan pada dokumen formal seperti sertifikat dan invoice, namun 

penggunakan logogram akan banyak muncul pada media pendukung seperti 

gantungan kunci dan kipas yang tidak membutuhkan informasi perusahaan. 
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4.9 Media Pendukung 

 

Gambar 4.12 desain merch 

(Sumber :olahan peneliti 2020) 

Merhendise yang digunakan dalam perancangan ini hanya menggunakan 

icon logogram Memor pada setiap objek dengan sederhana tanpa ada detail 

informasi perusahaan dengan tujuan mechendise berupa note, kipas tangan, dan 

gantungan kunci Memor dapat digunakan sehari-hari oleh pembeli dengan 

nyaman. 
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Gambar 4.13 desain media promosi 

(Sumber : olahan peneliti 2020) 

Media promosi katalog menonjolkan foto produk sebagai point of interest di 

setiap halaman serta sedikit keterangan informasi nilai berlian pada perhiasan. X-

banner menggunakan foto produk sebagai background dengan tone warna yang 

sesuai dengan konsep memor tanpa informasi yang terlalu banyak. Flyer memor 

menggunakan ukuran kertas custom 420 x 210 yang dilipat empat bagian menjadi 

ukuran a5.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Memor membutuhkan citra yang formal berwibawa namun pantas 

dinikmati oleh dewasa muda. Karena produk memor lebih murah jika di 

bandingkan dengan merek merek berlian pada umumnya dan target yang lebih 

muda juga. Dengan keyword precious Memor menonjolkan ke romantisan, 

kepercayaan dan kemewahan yang disajikan dengan sederhana. Dalam  

perancangan  logo memor ini menampaikan  memor sebagai merek perhiasan 

yang lekat dengan hal-hal yang berharga juga sebagai perhiasan penuh kenangan. 

Sehingga logo memor terbentuk dari hal-hal yang dianggap berharga yaitu cinta, 

harta dan waktu. Hal hal berharga tersebut di lambangkan secara visual dari dari 

bentuk-bentuk yang mewakilkan yang dirangkai dalam satu bentuk yang 

melambangkan Memor di dalam logogram. Identitas visual memor sendiri berupa 

logotype kata Memor dengan huruf o yang mengandung logogram. Identitas 

visual terdebut diimplementasikan dalam stationary range dan media pendukung 

sesuai dengan konsep yang romantis, dapat dipercaya dan mewah  yang disajikan 

dengan sederhana. 
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5.2 Saran 

Diperlukan penggunaan perancangan visual ini dapam setiap usaha 

publikasi maupun periklanan  secara konsisten agar terbentuknya citra sebuah 

perusahaan yang melekat untuk terbentuknya brand  awareness 
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