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ABSTRAK 

 

Kabupaten Jawa Timur memiliki segudang potensi untuk industri perjalanan, yang 

tidak relevan dibandingkan dengan berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tempat 

wisata yang ada di daerah Malang yang sering dikunjungi seperti Pancuran 

Kalireco, Sumber Jenon, Taman Wisata Selecta, Coban Talun, Sumber Maron, 

Sumber Sira, dan masih banyak lagi. Sumber Sira merupakan mata air yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pencucian umum dan juga 

sebagai sumber mata air atau sistem air untuk persawahan. Pada tahun 2016 mulai 

dibuka sebagai tempat wisata, industri travel menyatakan Sumber Sira masih dalam 

tahap perbaikan, misalnya membuat lorong untuk memudahkan para tamu 

mengingat jalannya yang navigasinya masih terjal sehingga pengunjung harus 

berhati-hati agar tidak terpeleset, pengembangan kawasan perhentian untuk roda 

empat, tidak ada petunjuk arah dari 1 Km menuju kawasan, kemajuan destinasi 

liburan dilakukan oleh pihak tak tersentuh (tamu) melalui media online dan video 

blog, sedangkan pengembangan media cetak baru dilakukan di Maret 2019 dengan 

memanfaatkan brosur. Karena tidak adanya penanganan khusus yang dilakukan 

oleh pemerintah, sehingga tidak dapat bersaing dengan destinasi wisata Sumber 

Maron yang letaknya sangat dekat dengan Sumber Sira, dan juga tidak memiliki 

identitas visual yang dapat menjawab gambaran dan kualitas yang digerakkan oleh 

wisata Sumber Sira. Dari permasalahan tersebut cenderung terlihat bahwa Sumber 

Sira Malang membutuhkan identitas yang dapat ditampilkan kepada masyarakat 

luas untuk memperluas brand awareness yang dapat direncanakan dengan 

memanfaatkan teknik eksplorasi subjektif dan selanjutnya sebagai metode 

pembuatan media waktu terbatas yang dapat diakui oleh wilayah lokal yang lebih 

luas. Media waktu terbatas seperti X-Banner, Marchendise, Fixed Set, Leaflet, 

Banner, dan Wayfinding Sign. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini 

bermaksud untuk merancang identitas visual wisata Sumber Sira Malang sebagai 

upaya untuk meningkatkan brand awareness. 

 

Kata Kunci : Identitas Visual, Brand Awareness, Media Promosi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isdarmanto (2017: 3) menjelaskan bahwa industri perjalanan wisata adalah 

tindakan untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang, bersantai, belajar, latihan 

ketat, dan mungkin untuk latihan olahraga. Demikian pula, latihan-latihan ini dapat 

memberikan keuntungan bagi pelakunya, baik secara nyata maupun mental, baik 

untuk waktu yang singkat maupun dalam jangka panjang, serta kemungkinan yang 

berlarut-larut (wajar industri perjalanan). Wilayah Jawa Timur memiliki segudang 

potensi industri perjalanan yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. 

Beberapa tempat wisata yang berada di wilayah Malang yang sering dikunjungi, 

seperti Pancuran Kalireco, Sumber Jenon, Taman Wisata Selecta, Coban Talun, 

Sumber Maron, Sumber Sira, dan masih banyak lagi. 

Sumber Sira adalah tempat wisata keluarga yang terletak di Jl. Sunan Gunung 

Jati, RT.05/RW.02, Kecamatan Putukrejo, Kawasan Gondanglegi, Malang, Jawa 

Timur. Sumber Sira dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat maupun roda 

dua melalui kecamatan Bululawang ke arah selatan menuju Lokal Gondanglegi 

dengan kondisi jalan yang bagus atau bisa juga melalui aplikasi Google Guides. 

Dilihat dari persepsinya, Sumber Sira merupakan mata air yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar sebagai tempat pencucian umum dan juga sebagai sumber mata 

air atau sistem air untuk persawahan. Pada tahun 2016 mulai dibuka sebagai tempat 

wisata, industri travel menyatakan Sumber Sira masih dalam tahap perbaikan, 

misalnya membuat lorong untuk memudahkan para tamu mengingat jalannya yang 

penyeberangan masih terjal sehingga pengunjung harus berhati-hati agar tidak 

terpeleset, perluasan area pemberhentian untuk roda empat, tidak ada bantalan dari 

1 Km ke area, kemajuan tempat liburan dilakukan oleh orang yang tidak terjamah 

(tamu) melalui web- berbasis media dan video blog, sedangkan pengembangan 

media cetak baru dilakukan pada Walk 2019 menggunakan pamflet. Disampaikan 

oleh Bapak Syamsul Arifin selaku pengurus BUMDES dan selanjutnya pengelola 

loket, mengatakan bahwa sangat sedikit tamu yang memikirkan destinasi liburan 

Sumber Sira, karena tidak adanya keterbatasan waktu latihan. Dilengkapi oleh 
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pihak administrasi, sehingga tidak kejam dengan tempat wisata Sumber Maron 

yang letaknya sangat dekat dengan Sumber Sira, serta tidak memiliki kepribadian 

visual yang dapat menjawab gambaran dan atribut yang digerakkan oleh Sumber 

Sira dalam industri travel. 

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Wisata Sumber Sira 

Sumber : Pengurus Wisata Sumber Sira 

Sesuai informasi di atas, jumlah tamu yang berkunjung ke Sumber Sira 

industri travel ini berbeda-beda setiap bulannya. Hal ini menyebabkan aset 

pembayaran kota menjadi goyah. Setelah menyebutkan fakta objektif, peneliti 

menemukan alasan ketidakhadiran tamu yang datang karena tidak adanya media 

waktu yang terbatas yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata Sumber Sira dan 

tidak adanya karakter visual yang memiliki pilihan untuk menggambarkan liburan 

tersebut. spot Sumber Sira. Menurut Surianto Rustan (2009:12) dalam buku 

Perencanaan Logos, karakter visual dapat diperoleh dari sejarah, penalaran, 

visi/cita-cita, misi/kemampuan, tujuan, prosedur atau proyek dengan kepribadian 

visual yang dapat menjadi pembantu bagi organisasi manapun. atau elemen, dan 

memainkan bagian yang lebih penting sebagai instrumen yang membayangkan 

gambaran organisasi sebagai gambaran umum dalam substansi yang disatukan. Ini 

akan membangun kesadaran merek dengan meneruskan gambaran merek secara 

lahiriah. 

Sementara itu, menurut Wheeler (2003: 6), kesadaran merek dan pengakuan 

merek dapat lebih efektif dicapai dengan kepribadian visual yang tidak sulit untuk 

diingat dan segera jelas. Kotler dan Waldermar dalam Tanuadmadja (2014) juga 

mengatakan bahwa rendahnya kesadaran merek dapat disebabkan oleh beberapa 

Data Pengunjung Sumber Sira 

2017/2018 

15000 

10000 

5000 

2017 2018 

Tabel 1.1 Data Pengunjung Sumber Sira 
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komponen penting, salah satunya adalah tidak adanya pemanfaatan yang tepat dari 

kepribadian merek sehingga belum memiliki pilihan untuk menarik perhatian 

pembeli. . 

Menurut Wheeler (2006:6), visual brand personality sangat penting, terutama 

sebagai cara untuk menyampaikan visi dan misi sebuah brand, serta sebagai salah 

satu kreasi yang signifikan dalam menghadirkan brand dengan tujuan agar secara 

konsisten menjadi pilihan terbaik dari pelanggan. Kepribadian merek visual juga 

harus memiliki pilihan untuk memperkenalkan perasaan yang terkandung dalam 

merek yang kemudian ditampilkan sebagai logo, warna, komponen realistis dan 

gaya tekstual yang dikoordinasikan satu sama lain dan terus-menerus digunakan 

secara andal (Livia, et al. 2013). Melalui hipotesis ini, cenderung diduga bahwa 

kepribadian visual yang buruk dapat berdampak negatif terhadap citra Sumber Sira 

industri perjalanan sebagai tujuan liburan. 

Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan pengaturan dengan 

merencanakan identitas visual untuk menggarap gambar Sumber Sira dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemampuan Sumber Sira sebagai tempat 

menarik. Identitas visual yang digunakan sebagai pembeda dari merek yang 

berbeda, dan merek tersebut akan lebih dikenal dan terus mengisi secara lokal. 

Karakter visual juga merupakan pembeda antara satu tempat dengan tempat lainnya 

(Rustan, 2009: 54). Seperti yang ditunjukkan oleh David A. Aaker dalam Durianto 

et al (2001: 57) untuk mengukur brand mindfulness melalui empat fase, yaitu top 

of brain, brand review, brand acknowledgment, dan brand acknowledgment. 

mengabaikan merek (tidak memperhatikan merek). Dengan cara ini, dalam menguji 

kesadaran merek yang bergantung pada komponen kesadaran merek seperti top of 

psyche, ulasan merek, pengakuan merek, dan ketidaktahuan merek, kepribadian 

visual diharapkan dapat membentengi orang tersebut dan nilai visual yang 

dimilikinya juga dapat digunakan sebagai mekanisme waktu yang terbatas untuk 

pembeli. daerah setempat baik secara lokal maupun universal untuk menggarap 

perekonomian daerah setempat. 

Dari permasalahan tersebut, perencanaan karakter visual Sumber Sira industri 

travel di wilayah Malang diandalkan menjadi salah satu penataan dalam 

membangun citra Sumber Sira industri travel. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melihat landasan yang tergambar di atas, dapat direncanakan dengan baik 

bahwa isu-isu yang dapat dikenali dari berbagai sumber di balik layar adalah 

merancang Identitas Visual Wisata Sumber Sira Kabupaten Malang sebagai upaya 

untu meningkatkan brand awareness. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dilihat dari penggambaran landasan dan pendefinisian permasalahan 

tersebut, maka kendala permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Merancang sebuah logo. 

2. Membuat GSM (Graphic Standard Manual). 

3. Implementasi media dari rancangan Graphic Standard Manual (GSM) berupa: 

Brosur, Poster, X-Banner, Merchandise, Wayfinding, Stationary Set, 

Moodboard Instagram. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan batasan masalah di atas tujuannya 

adalah Merancang Identitas Visual Wisata Sumber Sira Kabupaten Malang Sebagai 

Upaya Untuk Meningkatkan Brand Awareness. 

 

1.5 Manfaat 

1. Menambah referensi bagi siswa Rencana Korespondensi Visual dalam 

melakukan rencana perbandingan dan memperluas kapasitas mereka untuk 

memberikan jawaban atas rencana perbandingan. 

2. Meningkatkan jumlah wisatawan baik dalam negeri maupun internasional dan 

meningkatkan perekonomian Sumber Sira, serta meningkatkan identitas visual 

sebagai karakter dan citra dari sebuah tempat wisata Sumber Sira. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam ujian ini, para ahli akan menggambarkan penelitian masa lalu yang 

berkaitan dengan isu-isu yang akan dieksplorasi oleh para ilmuwan tentang 

perencanaan karakter visual untuk Sumber Sira industri perjalanan sebagai upaya 

untuk memperluas kesadaran merek. 

Dalam buku karangan Ardiansyah Beruntung, mahasiswa STIKOM Surabaya 

Institut Bisnis dan Informatika 2013 dengan judul Perencanaan Kepribadian Visual 

dalam Penandaan Objektif, Pasar Bunga Bratang Surabaya. Ide dari rencana ini 

sendiri diterapkan pada logo yang merupakan ide signifikan dalam menghadirkan 

Pasar Mawar Bratang Surabaya kepada masyarakat pada umumnya. Rencana ini 

diselesaikan berdasarkan investigasi SWOT dan ide yang sudah ditentukan 

sebelumnya yang berarti mencerminkan harapan para dealer Pasar Bratang Bloom 

Surabaya sehingga tempat ini menjadi salah satu keputusan untuk keberatan 

wisatawan pasar mekar yang umum dan tidak sama dengan para pesaingnya. . 

Yang membedakan dalam denah Ardiansyah Untung adalah menjadikan 

Pasar Bunga Bratang Surabaya sebagai objek denah logo. Sedangkan penelitian 

terakhir yang dilakukan spesialis adalah menjadikan Sumber Sira sebagai logo 

travel industry sebagai upaya untuk memperluas brand mindfulness. Analis 

berencana untuk ikut mendorong kawasan industri perjalanan di Rezim Malang, 

dan selanjutnya menghadirkan wisatawan lokal dan global serta meningkatkan gaji 

industri perjalanan Sumber Sira, bahwa Sumber Sira memiliki logo sebagai karakter 

visual untuk membangun kesadaran publik. 

 

2.2 Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang adalah sebuah pemerintahan di wilayah Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.526 km2 yang menjadikan 

Rule Malang sebagai Pemerintahan terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Pemerintahan Banyuwangi dan menjadikan Pemerintahan Malang sebagai 

penduduk terbesar. 



6 
 

 
 

 

di Jawa Timur dengan populasi absolut 2.475.680 individu (2018). Rezim 

Malang diapit oleh Kota Malang tepat di tengah, Pemerintahan Jombang, 

Pemerintahan Pasuruan dan Kota Batu di utara, Pemerintahan Probolinggo dan 

Pemerintahan Lumajang di timur, Pemerintahan Blitar dan Kediri di barat, dan Laut 

Hindia di selatan. 

 

Mayoritas Kabupaten Malang adalah negara yang baik dan daerah landai 

yang memiliki udara sejuk, sehingga penduduk biasa Pemerintahan Malang 

memanfaatkan kawasan agribisnis yang menggabungkan pertanian, rumah, dan 

hewan peliharaan sebagai mata air utama perekonomian. Malang Rule memiliki 

potensi industri wisata seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Selorejo Supply, 

Coban Rondo Cascade, dan masih banyak lagi. Dengan iklim yang sejuk dan 

dikelilingi pegunungan serta keindahan alam yang mempesona, Rezim Malang 

cocok sebagai tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. (Sumber: 

http://www.malangkab.go.id). 

 

2.3 Sumber Sira 

Sumber Sira adalah salah satu tempat wisata pancuran yang terletak di Jl. 

Sunan Gunung Jati, RT.05/RW.02, Putukrejo, Gondanglegi, Malang, Jawa Timur. 

Sumber Sira dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat maupun roda dua 

melalui kecamatan Bululawang ke arah selatan menuju Lokal Gondanglegi dengan 

kondisi jalan yang bagus atau bisa juga melalui aplikasi Google Guides. Sumber 

Sira merupakan sebuah tempat wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMDES) bekerja sama dengan Travel Industry Mindfulness Gathering 

(Pokdarwis) dan masyarakat sekitar yang menyuguhkan keindahan mata air yang 

dimanfaatkan sebagai pancuran keluarga dan persawahan sekitarnya. Berdasarkan 

wawancara singkat dengan pengurus serta pengawas wisata Sumber Sira yaitu 

bapak Syamsul Arifin, Sumber Sira memiliki sumber mata air yang jernih dan juga 

tidak terlalu dalam sehingga pengunjung bisa melakukan kegiatan air seperti 

berenang, snorkling ataupun hanya bermain air saja. Pada bagian dasar Sumber Sira 

dipenuhi dengan tanaman sejenis ganggang hijau yang menambah pesona sumber 
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mata air ini karena bisa dilihat di atas maupun saat melakukan kegiatan snorkling. 

Dengan adanya pepohonan yang rindang dan area persawahan menambah 

keindahan suasana alam yang ditawarkan di tempat ini. 

 

2.4 Pariwisata 

Pentingnya istilah industri perjalanan belum banyak diungkap oleh para 

etimolog dan pakar industri perjalanan di Indonesia. Kata industri perjalanan 

berasal dari bahasa Sansekerta, terdiri dari dua suku kata, khususnya "pari" dan 

"industri perjalanan". Pari menyiratkan banyak, biasanya atau di sekitar, sedangkan 

industri perjalanan menyiratkan pelayaran atau voyaging. Dengan demikian, 

industri perjalanan wisata merupakan perjalanan wisata yang dilakukan berulang-

ulang atau berkeliling (Isdarmanto, 2017: 24). Pengertian industri perjalanan yang 

lebih lengkap dikemukakan oleh Prof. Hunziker dan Kraft (1942:22), industri 

perjalanan wisata adalah keseluruhan hubungan dan manifestasi atau peristiwa yang 

muncul dari perjalanan dan tinggal orang luar, di mana perjalanan itu tidak 

dimaksudkan untuk rumah super tahan lama dan tidak identik dengan latihan untuk 

menghasilkan uang. 

Sementara itu, sesuai dengan pilihan R.I. No. 19 Tahun 1969, industri 

perjalanan wisata merupakan kegiatan bantuan yang memanfaatkan aset reguler dan 

iklim yang luar biasa, seperti barang-barang sosial, warisan yang dapat dibuktikan, 

pemandangan yang indah dan lingkungan yang nyaman. 

 

2.5 Perancangan 

Perancangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk merancang suatu sistem 

baru sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan dengan 

memilih alternatif sistem yang terbaik (Latjamudin, 2005). Desain berasal dari kata 

dasar desain atau istilah lain yang disebut desain. Desain adalah kata baru dalam 

bentuk terjemahan bahasa Indonesia dari kata desain bahasa Inggris.Istilah ini 

mencakup kata desain/desain/desain, yang dianggap kurang menunjukkan keahlian, 

keluasan dan otoritas (Sachari, 2005: 3)..  

 karenanya dapat menjadi diperoleh Disimpulkan bahwa desain adalah model 

yang dirancang dengan baik yang mengatasi masalah yang dihadapi oleh 
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perusahaan atau organisasi setelah analisis pertama. 

 

2.6 Identitas Visual 

Identitas visual adalah elemen yang dilihat dan disentuh sebagai bagian dari 

sebuah merek, menyederhanakan dan menyampaikan makna simbolis yang tidak 

dapat dijelaskan dengan kata-kata. Identitas yang ditampilkan secara konsisten akan 

membuat publik percaya bahwa entitas (barang/jasa, organisasi/perusahaan, 

lokasi/wilayah, dll) konsisten dan profesional. Dari sana, kesadaran merek dan citra 

merek yang positif diharapkan dapat meningkat di benak publik (Rustan, 2009: 54).  

 Menurut Kusmiati (1999), unsur umum identitas visual meliputi nama, logo, 

slogan, maskot, sistem grafis, unsur visual (warna, bentuk, huruf, desain), sarana 

resmi aplikasi dan publikasi, serta sarana promosi (komersial). . . ). Alicia Perry dan 

David Wisnom (2002:18) menjelaskan bahwa pengenalan visual memiliki 4 tujuan, 

antara lain: 

1. Untuk menghidupkan merek tersebut dengan memberikan karakter dan 

kepribadian terhadapnya. 

2. Meningkatkan pengenalan publik akan merek tersebut. 

3. Membuat merek tersebut berada diantara arus kompetisi yang ketat. 

4. Menggabungkan segala perbedaan yang tercerai berai kedalam suatu kesatuan 

gaya dan feeling. 

 

2.7 Media Promosi 

Media waktu terbatas adalah suatu metode atau tempat media yang 

diharapkan dapat membantu pengakuan dan penyesuaian terhadap kemajuan yang 

sebenarnya. Kemajuan Media di ranah showcasing dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

ATL dan BTL. ATL atau Over The Line adalah media khusus dengan divisi yang 

luas. Untuk alasan apa itu harus luas dengan alasan bahwa media waktu ATL sendiri 

yang terbatas mencakup TV, radio, majalah, surat kabar dan papan. ATL adalah 

metode kemajuan daripada mengungkapkan pemikiran atau ide ke daerah setempat 

tanpa melakukan gerakan atau koneksi langsung. 

Sementara itu, BTL atau Underneath The Line merupakan media khusus yang 

memiliki pembagian terbatas. Untuk alasan apa itu harus dibatasi? Karena BTL 
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adalah media waktu terbatas atau strategi khusus yang latihannya memberikan 

kebebasan kepada orang banyak untuk bekerja sama, merasakan, menghubungi, 

dan bergerak untuk membeli. Beberapa media BTL memasukkan acara, sponsor, 

pemeriksaan, materi lokasi ritel, promosi pembeli dan lain-lain (Bambang, 2011: 

23). 

Ada satu istilah lagi di media waktu terbatas, yaitu TTL atau Box The Line. 

TTL merupakan perpaduan atau analisa antara ATL dan BTL. Di zaman yang sudah 

maju ini, ATL dan BTL sudah bergerak di wilayahnya masing-masing. Dalam 

beberapa kasus di ATL ada komponen BTL, dan sebaliknya. Bagaimanapun, media 

khusus apa pun, tetap menjadi instrumen yang menjunjung tinggi latihan waktu 

terbatas ini. Salah satunya adalah media liputan. 

 

2.8 Brand Awareness 

2.8.1 Pengertian Brand Awareness 

Peter dan Olson (2000: 190) menyatakan bahwa kesadaran merek adalah 

korespondensi yang berguna secara universal untuk setiap sistem waktu terbatas. 

Dengan membuat kesadaran merek, pengiklan memiliki keinginan bahwa pada titik 

mana pun kebutuhan klasifikasi muncul, merek akan muncul kembali dari ingatan 

yang kemudian digunakan sebagai pemikiran berbagai opsi secara dinamis. Peter 

dan Olson (2000: 190) menyatakan bahwa tingkat kesadaran merek dapat 

diperkirakan dengan meminta pembeli memperhatikan nama merek mana yang 

dianggap wajar oleh pembeli. Terlepas dari apakah ulasan atau perhatian merek 

cukup bergantung pada di mana dan kapan pilihan pembelian dibuat. Sistem 

kesadaran merek yang tepat bergantung pada seberapa terkenal merek tersebut 

menurut pembeli. Kadang-kadang motivasi di balik kemajuan adalah untuk 

mempertahankan tingkat kesadaran merek yang umumnya signifikan. 

Brand mindfulness menggambarkan keberadaan merek dalam kepribadian 

pembeli yang dapat menjadi penentu dalam klasifikasi (Durianto et al, 2004: 6). 

Makna para ahli dalam kaitannya dengan kesadaran merek dapat dianggap bahwa, 

kesadaran merek secara universal berguna untuk mempromosikan korespondensi, 

kesadaran merek yang tinggi adalah normal pada titik mana pun kebutuhan kelas 

muncul, merek akan kembali dari ingatan yang kemudian dipikirkan secara 
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dinamis, kesadaran merek menunjukkan informasi pembeli tentang keberadaan 

suatu merek. 

Kesadaran merek dapat berarti kehadiran, tanggung jawab, dan pusat yang 

vital bagi suatu organisasi. Jadi jika kesadaran merek tinggi, umumnya kita dapat 

merasakan keberadaan merek, karena merek dengan kesadaran merek tinggi 

biasanya disebabkan oleh beberapa komponen, khususnya: 

1. Diiklankan secara luas, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat. 

2. Eksistensi yang sudah teruji oleh waktu, keberadaan merek yang telah 

berlangsung lama menunjukkan bahwa merek tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan dan harapan konsumen. 

3. Jangkauan distribusi yang luas, sehingga memudahkan konsumen untuk 

mendapatkan produk tersebut. 

4. Merek tersebut dikelola dengan baik. 

Merek dengan top of brain yang tinggi memiliki pemikiran yang tinggi. Jika 

suatu merek tidak disimpan dalam ingatan, merek tersebut tidak akan 

dipertimbangkan dalam pilihan pembelian. Biasanya merek yang disingkirkan 

dalam kepribadian pelanggan adalah merek yang disukai dan dibenci (Durianto, 

2004: 8-9). 

Pekerjaan kesadaran merek dalam nilai merek bergantung pada tingkat 

pencapaian perhatian dalam kepribadian pembeli. Durianto et al (2004: 30) 

mengungkapkan bahwa kesadaran merek dapat dibangun dan dikerjakan dengan 

cara-cara berikut: 

1. Pesan yang disampaikan oleh suatu brand harus mudah diingat oleh konsumen. 

2. Pesan yang disampaikan harus berbeda dengan produk lainnya serta harus ada 

hubungannya antara brand dengan kategori produknya. 

3. Memakai slogan lagu yang menarik sehingga membantu konsumen mengingat 

merek. 

4. Jika suatu brand memiliki simbol, hendaknya simbol tersebut dapat 

dihubungkan dengan mereknya. 

5. Perluasan nama brand dapat dipakai agar brand semakin diingat konsumen. 

6. Brand awareness dapat diperkuat dengan menggunakan suatu isyarat yang 

sesuai dengan kategori produk, brand, maupun keduanya. 
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Top of Mind 

Brand Recall 

Brand Recognition 

Unaware of Brand 

Gambar 2. 1 Piramida Brand Awareness 

7. Melakukan pengulangan guna meningkatkan pengingatan, karena membentuk 

ingatan lebih sulit dibanding membentuk pengenalan. 

Dengan cara ini, cenderung disimpulkan bahwa kesadaran merek memainkan 

empat bagian utama, lebih spesifik: menjadi sumber afiliasi yang berbeda, 

menciptakan perasaan menikmati atau kesamaan, sumber kewajiban terhadap 

merek, dipertimbangkan untuk membingkai merek. . 

 

2.8.2 Tingkatan Brand Awareness 

Kesadaran merek memiliki beberapa tingkatan, dari tingkat yang paling 

rendah (tidak memperhatikan merek) hingga tingkat yang paling tinggi, tepatnya 

Top of Brain, yang biasanya digambarkan dalam sebuah piramida. Piramida 

kesadaran merek dari level paling minimal hingga level paling tinggi adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Top of Mind (puncak pikiran) adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh 

konsumen yang satu kali muncul dalam benak konsumen atau merek tersebut 

merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen 

(Durianto, 2004: 6-7). 

2. Brand Recall (pengingatan kembali merek) pengingatan kembali merek tanpa 

bantuan (unaided recall). 

3. Brand Recognition (pengenalan merek) adalah tingkatan dimana pengenalan 

suatu merek muncul kembali setelah dilakukan pengingatan kembali melalui 

bantuan (aided recall). 
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4. Unaware of Brand (tidak menyadari merek) adalah tingkat paling rendah 

dalam piramida brand awareness dimana konsumen tidak menyadari adanya 

suatu merek. 

 

2.8.3 Mengukur Brand Awareness 

Estimasi brand awareness tergantung pada pemikiran brand mindfulness, 

yang menggabungkan tingkat brand mindfulness menurut David A. Aaker dalam 

Durianto, et al (2001: 57) secara spesifik Top of Brain (top of psyche), Brand 

Review (review merek), Brand Acknowledgment (pengakuan merek), dan 

Uninformed of Brand (tidak memperhatikan merek). Data dapat diperoleh dengan 

menggunakan survei (daftar pertanyaan) yang berisi pertanyaan tunggal atau 

banyak pertanyaan. 

1. Top of Mind 

Top of Mind menggambarkan merek yang pertama kali diingat oleh responden 

atau yang pertama kali dirujuk ketika dia mendapatkan beberapa informasi 

tentang kelas merek barang atau merek administrasi. Dalam pertanyaan Top of 

Mind ini, responden hanya bisa memberikan satu jawaban. 

2. Brand Recall 

Tinjauan merek atau ulasan tentang apa yang diingat oleh responden setelah 

mereferensikan merek yang pertama kali dirujuk. Dalam pertanyaan ini, 

responden mungkin menawarkan lebih dari satu jawaban. 

3. Brand Recognition 

Brand acknowledgment atau penyajian brand mindfulness merupakan estimasi 

dari image mindfulness responden dimana mindfulness diperkirakan dengan 

memberikan bantuan. Pertanyaan yang diajukan dibantu dengan referensi 

atribut item merek. Pertanyaan yang diajukan dibantu dengan menemukan 

jumlah responden yang harus dibantu untuk mengingat keberadaan merek. 

4. Unaware of Brand 

Untuk estimasi ketidaksadaran merek, persepsi dibuat pada pertanyaan masa 

lalu untuk menghadirkan kesadaran merek dengan menyertakan responden 

yang menjawab pilihan jawaban yang tidak mereka ketahui sama sekali atau 

ditujukan kepada mereka yang tidak memiliki petunjuk ketika ditunjukkan 
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foto-foto merek. merek. 



14 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam pemeriksaan ini menggunakan strategi 

investigasi subjektif dalam penanganan informasi dimana strategi ini menggunakan 

pendekatan pemeriksaan SWOT (kualitas, kekurangan, bukaan, dan bahaya). 

Teknik SWOT digunakan untuk mengetahui kualitas, kekurangan, bukaan, dan 

bahaya apa saja yang ada di industri wisata Sumber Sira sehingga dapat 

membingkai rencana korespondensi visual yang layak untuk sampai di daerah 

setempat dan menarik dalam merencanakan identitas visual ini. 

 

3.2 Perancangan Penelitian 

Tahap perencanaan pengujian ini dilakukan secara sengaja dan konsisten, 

mengingat pada tahap ini bertujuan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan 

bentuk dan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan 

rancangan kepribadian visual Sumber Sira industri perjalanan di daerah Malang 

sebagai upaya untuk memperluas kesadaran merek. Interaksi rencana pemeriksaan, 

yang pertama adalah pertemuan, pertemuan ini merupakan tahap dasar untuk 

mendapatkan data penting yang diidentifikasi dengan Sumber Sira industri 

perjalanan. Tahap selanjutnya adalah persepsi, yang diakhiri dengan terjun 

langsung ke lapangan. Melihat dan memperhatikan secara langsung kawasan wisata 

Sumber Sira yang menjadi objek kajian. Tahap ketiga adalah memutuskan divisi, 

fokus pada, dan situasi (STP). Jaminan pembagian, fokus, dan situasi (STP) 

mengingat konsekuensi pertemuan dan persepsi analis. Alasan STP sendiri adalah 

untuk mengetahui pasar sasaran dan memberikan tempat barang ke pasar sasaran, 

jelas pasar sasaran adalah para pelancong yang ingin menikmati keindahan alam. 

Pada tahap keempat, khususnya investigasi saat ini, ini dilakukan untuk membedah 

sejauh mana upaya mengangkat Sumber Sira industri wisata ke daerah yang lebih 

luas. Penyelidikan saat ini diidentikkan dengan konfigurasi logo menggunakan 

hipotesis SWOT, dimana setiap tahapan yang digambarkan sebelumnya adalah 

tahapan dari rencana eksplorasi dan cara menuju penemuan semboyan dan 
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memunculkan ide yang akan digunakan dalam perancangan identitas visual wisata 

Sumber Sira Kabupaten Malang sebagai upaya untuk meningkatkan brand 

awareness. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Informasi yang digunakan untuk mengembangkan Perancangan Identitas 

Visual Wisata Sumber Sira Kabupaten Malang sebagai Upaya untuk Meningkatkan 

Brand Awareness berasal dari sumber informasi penting dan opsional. Informasi 

penting adalah informasi yang secara eksplisit dikumpulkan untuk keperluan 

pemeriksaan yang diselesaikan. Teknik untuk memperoleh informasi penting 

adalah melalui persepsi dan pertemuan dari atas ke bawah. Sedangkan informasi 

pembantu adalah informasi yang berasal dari sumber informasi yang telah 

dibagikan kepada masyarakat seperti buku atau laporan. Ukuran bermacam-macam 

informasi ini menggunakan beberapa strategi termasuk: 

1. Observasi 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan informasi dengan 

menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati langsung dari suatu item dalam 

periode tertentu dan secara efisien merekam hal-hal tertentu yang diperhatikan. 

Dalam perkembangan ini para ilmuwan mengarahkan penelitian Sumber Sira 

industri perjalanan yang terletak di Kabupaten Malang. Ini tidak pernah benar-

benar menambah data tempat-tempat liburan yang diteliti, mulai dari yang 

menjadi tujuan wisata Sumber Sira, informasi acara-acara yang biasa dilakukan 

di Sumber Sira, dan tamu-tamu yang dinilai. 

2. Studi Literatur 

Kajian menulis merupakan strategi pengumpulan informasi dengan membuat 

referensi, tulisan dan bahan-bahan hipotetis yang dibutuhkan dari berbagai 

sumber yang diidentikkan dengan kesiapan laporan. Dalam strategi ini, karya 

sastra yang berbeda diidentifikasi dengan ukuran konfigurasi karakter visual 

digunakan sebagai karya untuk memperluas kesadaran merek seperti buku, 

buku harian, dan artikel dari situs. 

3. Studi Eksisting 

Pemeriksaan saat ini digunakan sebagai korelasi dari karya yang akan dibuat, 
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manfaat dan kerugian dari kepribadian visual masa lalu digunakan sebagai 

bahan studi sehingga karya yang akan dimiliki nanti memiliki efek dari masa 

lalu. 

4. Studi Kompetitor 

Untuk memperkuat ide dan pemikiran yang akan diisi fungsi logo sebagai 

visual personality untuk menghadirkan mata air sira industri travel di Malang, 

dilakukan penelitian terhadap karya-karya logo komparatif. 

5. Wawancara 

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

pertanyaan baik secara tunggal maupun dua kali pertemuan yang diselesaikan 

secara metodis dan sesuai dengan target eksplorasi (Marzuki, 2000: 62). Rapat 

memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih tajam daripada yang 

lain, karena mereka langsung pergi ke penghibur atau orang yang mampu dan 

pasti melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana usaha terakhir ini. Bapak 

Syamsul Arifin selaku Kepala BUMDES dan pengelola loket menjadi tujuan 

dari pertemuan tersebut. Karena hasil pertemuan dengan beliau dapat dijadikan 

sebagai sumber perspektif bagi para analis untuk mempermudah dalam 

merencanakan karakter visual untuk Sumber Sira industri travel, wilayah 

Malang sebagai upaya untuk memperluas brand awareness. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah strategi pengumpulan informasi dengan mengumpulkan 

bukti yang diidentifikasi dengan Sumber Sira industri perjalanan di Rezim 

Malang. Penting untuk mengembangkan eksplorasi. Informasi yang 

dikumpulkan berupa foto-foto daerah tempat liburan. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode pemeriksaan informasi 

subjektif, yaitu penurunan informasi, tampilan informasi, dan penarikan akhir. 

Siklus ini berlangsung sepanjang eksplorasi, bahkan sebelum informasi benar-

benar dikumpulkan. 

1. Reduksi Data 

Pemeriksaan informasi adalah siklus mencari dan mengumpulkan informasi 
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yang diperoleh dari pertemuan dan catatan lapangan secara efisien dengan 

memilah informasi ke dalam klasifikasi, menggambarkannya ke dalam unit, 

mendalanginya menjadi desain, memilih mana yang signifikan dan apa yang 

akan dipertimbangkan, dan membuat berakhir sehingga mereka sederhana. 

dirasakan tanpa orang lain dan orang lain. Penggunaan prosedur ilustratif 

subjektif dimulai dari memecah informasi berbeda yang dikumpulkan dari 

pemeriksaan, kemudian, kemudian bergerak ke arah pengembangan tujuan 

pada kelas tertentu atau atribut umum. Dengan demikian, teknik ini dimulai 

dari pengurutan informasi (Burhan, 2001:290). Setelah informasi yang 

diperlukan dikumpulkan, dari teknik persepsi, wawancara, pemeriksaan yang 

ada, dan renungan menulis, informasi tersebut akan dibedah tergantung pada 

strategi subjektif. Selain itu, mengingat banyaknya informasi yang 

dikumpulkan, beberapa rencana karakter visual dibuat untuk Sumber Sira, 

industri perjalanan di Kabupaten Malang sebagai upaya untuk membangun 

kesadaran merek. 

2. Penyajian Data 

Penyajian informasi merupakan salah satu prosedur pemeriksaan informasi 

subjektif. Pertunjukan informasi adalah tindakan ketika sekelompok data 

dipesan, sehingga memberikan kesempatan untuk membuat penentuan. Jenis 

penyajian informasi subjektif berupa teks cerita (sebagai catatan lapangan), 

kisi-kisi, diagram, organisasi dan grafik (Ariesto dan Andrianus, 2010). 

Pengenalan informasi oleh para ilmuwan dengan memperkenalkannya sebagai 

sebuah konspirasi rencana yang akan memperjelas tahapan rencana SWOT dari 

berbagai informasi hingga cara menuju pembuatan logo sebagai karakter visual 

untuk Sumber Sira industri perjalanan di Kabupaten Malang. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Mencapai kesimpulan adalah salah satu strategi penyelidikan informasi 

subjektif. Ujung adalah akibat dari pemeriksaan yang dapat dimanfaatkan 

untuk melakukan suatu langkah (Ariesto dan Andrianus, 2010). Akhir ditarik 

oleh spesialis dengan membuat penentuan dari investigasi informasi, SWOT 

dan STP untuk mendapatkan slogannya. 

 



18 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pembahasan pada bagian ini berpusat pada konsekuensi pemeriksaan yang 

telah dilakukan dengan memanfaatkan strategi yang digambarkan pada bagian 

sebelumnya, khususnya persepsi, studi penulisan, investigasi yang ada, studi 

pesaing, pertemuan, dan dokumentasi. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan 

efek samping dari penyelidikan SWOT, STP, ide atau slogan serta teknik inovatif 

dalam Perancangan Identitas Visual Wisata Sumber Sira Kabupaten Malang 

Sebagai Upaya Meningkatkan Brand Awareness. 

 

4.1 Hasil dan Analisis Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi yang dibuat oleh para analis pada 20 September 2019 di Sumber 

Sira Malang, tertuju pada memperhatikan secara langsung informasi yang sesuai 

dengan harapan yang ada di Sumber Sira industri perjalanan. Persepsi dilakukan 

dengan memperhatikan destinasi wisata Sumber Sira untuk mengetahui kondisi di 

sekitar iklim Sumber Sira untuk memperoleh informasi sebagai foto-foto penting. 

Analis melihat bahwa sebagian besar orang yang mengunjungi Sumber Sira 

industri perjalanan berasal dari remaja hingga orang dewasa, sekitar usia 13 tahun 

hingga yang lama dari pelajar, keluarga dan visioner bisnis yang melakukan latihan 

kumpul di Sumber Sira industri perjalanan dengan berbagai cara. bekerja dasar dan 

menikmati kepribadian mencari harmoni dan ketenangan. berkumpul bersama 

keluarga. Para wisatawan terlihat sangat enerjik saat menelusuri wisata Sumber 

Sira, mulai dari kawasan persinggahan hingga gazebo sebagai tempat berkumpul 

dan berkumpul bersama keluarga, pasar wisata Sumber Sira, tempat penyewaan 

pelampung, perlengkapan renang dan pancuran Sumber Sira. Dengan pegangan 

nasi yang membentang di sekitar pancuran yang menyejukkan mata, menambah 

iklim di Sumber Sira industri wisata terasa sepi dan tenteram. Apalagi perwakilan 

yang bekerja di industri travel Sumber Sira ini adalah warga lokal Kota Putukrejo. 

Sumber Sira Industri travel juga memiliki banyak informasi laporan berupa 

foto-foto provinsi Sumber Sira yang dapat dikemas menjadi sebuah karakter visual. 
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Meskipun Sumber Sira industri perjalanan memiliki informasi ini, para analis tidak 

melacak kepribadian visual yang penting dalam membantu ukuran kesadaran publik 

yang menggambarkan Sumber Sira industri perjalanan sehingga wisatawan dapat 

mengingat Sumber Sira industri perjalanan dengan baik. 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Mengingat pertemuan yang dipimpin oleh peneliti dengan Pak Syamsul 

Arifin selaku pengurus BUMDES dan selanjutnya selaku pimpinan daerah loket 

pada tanggal 20 September 2019, seperti yang diungkapkan oleh Pak Syamsul 

Arifin, Sumber Sira sudah ada sejak kecil dan apalagi sangat sedikit. penduduk 

mengetahui awal mula pembuatan mata air. . Hanya saja, nama Sumber Sira untuk 

ruang tersebut tentu diambil dari kata sumber yang dalam bahasa Jawa berarti mata 

air. Sementara itu, Sira atau Sirah dalam bahasa Jawa adalah kepala, sehingga nama 

Sumber Sira berarti "titik pusat mata air". Di dalam wisata Sumber Sira sendiri, ada 

beberapa tempat yang bisa dinikmati seperti taman kanak-kanak yang lebih kecil 

dari biasanya yang biasa digunakan untuk selfie, jungle gym untuk anak-anak, 

gazebo yang bisa digunakan untuk tempat bersantai keluarga. atau untuk acara 

pertemuan lokal, dan toko suvenir. Sumber Sira Industri wisata mulai dibangun 

pada tahun 2016 oleh jaringan lingkungan yang dibantu oleh BUMDES dan 

Pokdarwis sebagai tempat liburan keluarga dan selanjutnya sebagai penguatan dan 

karya wilayah lokal kota Putukrejo. 

Bapak Syamsul Arifin selaku pengelola BUMDES Kota Putukrejo juga 

mengklarifikasi upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan tamu, antara lain 

tertarik pada Pameran Kota Malang 2017 pameran industri perjalanan yang 

Gambar 4. 1 Foto wawancara dengan Syamsul Arifin 
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diadakan di Gajayana Arena Malang, dan Selanjutnya presentasi Malang ITT 2017 

yang diadakan di Lippo Court Batu Malang. Bapak Syamsul Arifin juga 

menjelaskan bahwa Sumber Sira industri perjalanan belum memiliki kepribadian 

yang solid sehingga media waktu yang terbatas belum cukup mampu menarik 

perhatian tamu. 

 

Gambar 4. 2 Foto wawancara dengan Bapak Ali 

Pertemuan dengan Bpk. Muhammad Ali sebagai bagian dari kemajuan 

industri perjalanan Sumber Sira mengatakan bahwa keunikan di Sumber Sira yang 

tidak dimiliki tempat liburan lainnya adalah adanya tanaman air jenis Hydrilla yang 

tumbuh di sekitar pancuran yang menjadi daya tarik mendasar. bagi wisatawan saat 

mengunjungi Sumber Sira. Namun, kekurangan di Sumber Sira industri perjalanan 

adalah bahwa hal itu sebenarnya perlu banyak perbaikan, seperti mengembangkan 

garasi parkir, mengembangkan akses jalan lebih lanjut, dan menambahkan pusat 

kebugaran anak-anak. 

 

Gambar 4. 3 Foto wawancara dengan Bapak Sugeng 

Menurut Pak Sugeng selaku pekerja Sumber Sira yang juga warga Kota 

Putukrejo, beliau mengatakan bahwa Sumber Sira industri perjalanan wisata ini 

sepenuhnya moderat dan sesuai dengan kantor yang diberikan oleh Sumber Sira. 



21 
 

 
 

Dengan biaya tiket masuk sebesar Rp. 5.000 rupiah, Sumber Sira sangat cocok 

untuk acara bersama keluarga, sahabat, atau kumpul-kumpul. 

 

Gambar 4. 4 Foto wawancara dengan Mas Isomudin 

Seperti yang ditunjukkan oleh Mas Isomudin sebagai tamu yang datang ke 

Sumber Sira Malang untuk bertamasya. Dia mengatakan bahwa Sumber Sira 

memiliki banyak kantor dengan tiket murah. Kekurangan di Shelter Pring adalah 

tidak adanya rambu-rambu jalan untuk masuk ke kawasan Sumber Sira, penting 

untuk meminta agar penghuni sekitar mengetahui cara masuk ke Sumber Sira. 

Selain itu, Mas Isom mengetahui Sumber Sira Malang dari teman-temannya dan 

melalui media Instagram tamu Sumber Sira yang pernah berkunjung. 

 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 

Hasil dokumentasi yang diperoleh dari Sumber Sira industri travel di Malang 

Rule dimanfaatkan untuk membentengi informasi sebagai foto dan artikel yang 

berharga untuk merencanakan karakter visual Rezim Sumber Sira Malang sebagai 

karya untuk membangun brand mindfulness. Berikutnya adalah dokumentasi yang 

didapat oleh peneliti: 

 

Gambar 4. 5 Foto Loket Masuk Sumber Sira Malang 

Loket masuk Sumber Sira Malang terdapat tulisan harga tiket masuk dan 
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tulisan “Sumber Sira” sebagai identitas visual. 

 

Gambar 4. 6 Foto Tiket Masuk dan Parkir 

Tiket masuk Sumber Sira dengan harga Rp. 5.000 rupiah dan tiket pakir motor 

Rp. 2.000, dan mobil Rp. 5.000 rupiah pengunjung sudah bisa memasuki wisata 

Sumber Sira Malang. 

 

Gambar 4. 7 Foto Jalan Sumber Sira Malang 

Jalan masuk menuju Sumber Sira yang sudah selesai diperbaiki, dengan 

adanya jalan bertingkat bagi pengunjung agar lebih mudah dilewati dan jalan 

menurun yang sudah di paving agar tidak tergelincir saat berjalan. 

 

Gambar 4. 8 Foto Gazebo Sumber Sira 

Gazebo yang ada di Sumber Sira dibuat memanjang dengan harapan agar 

pengunjung bisa lebih santai dan juga bisa lebih akrab dengan pengunjung yang 

lain serta bisa digunakan untuk berkumpul dengan komunitas. 
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Gambar 4. 9 Foto Bale Panjagi Sumber Sira 

Bale Panjagi merupakan pusat layanan informasi yang disediakan oleh 

Sumber Sira, bagi pengunjung yang ingin menanyakan informasi tentang Sumber 

Sira bisa langsung menuju ke Bale Panjagi. 

 

Gambar 4. 10 Foto Pasar Wisata Sumber Sira 

Pengunjung yang ingin membeli souvenir ataupun membeli makanan dan 

minuman bisa langsung menuju Pasar Wisata yang disediakan oleh pengelola 

Sumber Sira. 

 

Gambar 4. 11 Foto Jalan Sumber Sira 

Di sepanjang jalan Sumber Sira pengunjung bisa langsung melihat dan 

menikmati pemandangan pemandian Sumber Sira dan area persawahan di 

sekitarnya. 
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Gambar 4. 12 Foto Penyewaan Ban 

Di dalam Sumber Sira terdapat tempat penyewaan ban atau pelampung bagi 

pengunjung yang masih anak-anak dan juga bagi pengunjung yang tidak bisa 

berenang. 

 

Gambar 4. 13 Foto Pemandian Sumber Sira 

Pemandian di Sumber Sira merupakan tujuan utama para pengunjung untuk 

datang ke Sumber Sira. 

 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Teknik ini memanfaatkan percakapan yang bergantung pada penulisan buku 

dan berbagai catatan dan koneksi atau dokumen yang berharga untuk memperkuat 

bahan dan data yang diangkat, mendukung informasi eksplorasi dan sebagai alasan 

untuk menggunakan hipotesis tertentu yang memiliki kelanjutan dengan komposisi 

ini. 

Dari penelitian penulisan ini, memanfaatkan buku “Buyer Conduct: Customer 

Conduct and Showcasing Methodology” karya J. Paul Peter dan Jerry C. Olson 

sebagai salah satu jenis tulisan dalam memahami prosedur dalam melakukan suatu 

merek. Untuk situasi ini, analis menggunakan salah satu spekulasi merek tentang 

bagaimana merakit merek yang solid dengan menggunakan kesadaran merek. 

Dalam buku Peter dan Olson menyatakan bahwa kesadaran merek adalah 
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korespondensi yang berguna secara luas untuk setiap prosedur khusus. Dengan 

membuat kesadaran merek, pengiklan percaya bahwa pada titik mana pun 

kebutuhan kelas muncul, merek akan muncul kembali dari ingatan yang kemudian 

dipikirkan oleh pilihan yang berbeda secara dinamis. 

Demikian juga, analis juga menggunakan hipotesis Karakter Visual dalam 

membantu cara menanamkan kesadaran merek sebagai hasilnya. Kajian penulisan 

ini diambil dari buku Surianto Rustan yang berjudul "Merencanakan Logo" sebagai 

jenis tulisan dari buku pedoman standar realistik. Manual standar realistik adalah 

aturan sebagai semacam wahana perspektif untuk menormalkan karakter yang telah 

dibuat untuk mengikuti konsistensi kepribadian (logo) sehingga benar-benar 

terlihat bagus dalam situasinya di berbagai media penandaan. Terlepas dari 

hipotesis tentang manual standar yang realistis, buku ini juga mendapatkan 

informasi tentang kapasitas sebuah logo, secara spesifik: 

1. Sebagai identitas diri, untuk membedakan dari identitas milik orang lain. 

2. Tanda kepemilikan, untuk membedakan kepemilikan dengan milik orang lain. 

3. Tanda jaminan kualitas. 

4. Mencegah peniruan/pembajakan. 

Berikut studi literatur yang berupa artikel dari internet 

Sumber : https://www.jawapos.com/ 

Direktur BUMDES Bapak Barokah Abdur Rosyid menjelaskan bahwa 

Sumber Sira pernah dikunjungi oleh artis ibukota seperti Iis Dahlia. Artis tersebut 

mengetahui tempat wisata Sumber Sira melalui Instagram. Tidak hanya itu wisata 

Sumber Sira juga kerap dijadikan lokasi syuting dalam sebuah gambar oleh stasiun 

tv nasional. Sumber Sira memiliki potensi pariwisata di Kabupaten Malang, potensi 

Gambar 4. 14 Artikel Wisata Sumber Sira 

http://www.jawapos.com/
http://www.jawapos.com/
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wisata yang dimiliki oleh Sumber Sira ini menyuguhkan gugusan ganggang yang 

berada di bawah air. Biasanya wisatawan menjadikan gerombolan ganggang 

sebagai spot selfie. Pengunjung tak perlu takut kepanasan. Pasalnya sumber sirah 

berada di tengah kampung yang terlindungi oleh tanaman yang rimbun. Jika 

wisatawan bosan berenang wisatawan juga bisa mencoba river tubbing. Sehingga 

wisatawan dapat merasakan sungai yang jernih dan tenang sambil menyusuri sawah 

dengan menyewa ban mobil seharga Rp. 5.000 rupiah. 

 

4.2 Reduksi Data 

Berdasarkan pengamatan, pertemuan, dan ujian tulis, ditemukan informasi 

yang digambarkan pada sub-bab sebelumnya, kemudian, pada saat itu tindakan 

pengurangan informasi diselesaikan untuk mendapatkan pusat atau hasil akhir dari 

informasi yang diperoleh. 

 

4.2.1 Observasi 

Sumber Sira Travel industry memiliki tamu berusia 13 sampai dengan 45 

tahun dengan berbagai macam landasan kerja dan sebagian besar berasal dari Jawa 

Timur yang memiliki karakter yang mencari keharmonisan dan berkumpul dengan 

keluarga serta memiliki minat yang tinggi dan dinamis. Kantor yang disediakan 

Sumber Sira antara lain gazebo, pasar wisata, persewaan pelampung dan 

perlengkapan renang, dan lain-lain. Perwakilan yang bekerja di Sumber Sira 

industri perjalanan adalah penduduk lokal kota Putukrejo. Sumber Sira menyukai 

kamar mandi dengan lingkungan persawahan yang tenang dan damai. 

 

4.2.2 Wawancara 

Nama Sumber Sira diambil dari kata sumber yang dalam bahasa Jawa berarti 

mata air. Sementara itu, Sira atau Sirah dalam bahasa Jawa adalah kepala, sehingga 

nama Sumber Sira berarti "titik pusat mata air". Sumber Sira memiliki beberapa 

tempat yang bisa diapresiasi, seperti kamar bayi yang lebih kecil dari perkiraan 

yang biasa digunakan untuk selfie, jungle gym untuk anak-anak, gazebo yang bisa 

digunakan sebagai tempat bersantai untuk keluarga atau untuk pertemuan lokal. 

acara, dan toko perhiasan. Sumber Sira Industri travel mulai dibangun pada tahun 
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2016 oleh jaringan terdekat yang dibantu oleh BUMDES dan Pokdarwis sebagai 

tempat berlibur keluarga dan selanjutnya sebagai penguatan dan karya daerah kota 

Putukrejo. Upaya yang dilakukan BUMDES dan Pokdarwis untuk menjaring tamu 

antara lain mengikuti Pameran Kota Malang 2017 pameran industri perjalanan 

wisata yang digelar di Malang Gajayana Arena, serta presentasi Malang ITT 2017 

yang digelar di Lippo Square Batu Malang. Bagaimanapun, kunjungan Sumber Sira 

ini belum memiliki karakter yang solid sehingga media khusus yang dilengkapi juga 

masih belum cukup mampu menarik perhatian para tamu. 

Keunikan di Sumber Sira adalah adanya tumbuhan laut jenis Hydrilla yang 

tumbuh di sekitar pancuran yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan 

saat berkunjung ke Sumber Sira. Untuk sementara, kekurangan Sumber Sira dari 

industri travel adalah masih banyak perbaikan yang harus dilakukan, seperti 

perluasan areal parkir, pengembangan akses jalan lebih lanjut, dan penambahan 

jungle gym anak-anak. 

Sumber Sira industri perjalanan adalah kunjungan yang sepenuhnya moderat 

dan sesuai dengan kantor yang diberikan oleh Sumber Sira. Dengan biaya tiket 

masuk sebesar Rp. 5.000 rupiah, Sumber Sira sangat cocok untuk acara bersama 

keluarga, sahabat, atau kumpul-kumpul. 

 

4.2.3 Dokumentasi 

Dari dokumentasi yang didapat, diperoleh data bahwa Sumber Sira memiliki 

kepraktisan untuk dijadikan objek industri perjalanan wisata. Data ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi untuk merencanakan kepribadian visual untuk 

Sumber Sira industri perjalanan sebagai upaya untuk memperluas kesadaran merek. 

 

4.2.4 Studi Literatur 

Dari buku Perilaku Pembeli: Perilaku Pelanggan dan Sistem Periklanan 

menjelaskan bahwa kesadaran merek adalah korespondensi yang berguna secara 

luas untuk setiap prosedur khusus. Dengan membuat kesadaran merek, pengiklan 

percaya bahwa pada titik mana pun kebutuhan kelas muncul, merek akan muncul 

kembali dari ingatan yang kemudian dipikirkan oleh pilihan yang berbeda secara 

dinamis. Dalam buku Perencanaan Logo menjelaskan tentang kapasitas logo adalah 
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sebagai karakter diri untuk mengenalinya dari kepribadian orang lain, kepemilikan 

Anda untuk mengenali kepemilikan dari milik orang lain, indikasi penegasan nilai, 

mencegah peniruan identitas atau perampokan. 

Dari artikel yang didapat dari sumber www.jawapos.com mengatakan bahwa 

Kepala BUMDES Bapak Barokah Abdur Rosyid menjelaskan bahwa Sumber Sira 

telah dikunjungi oleh pengrajin dari ibukota. Pengrajin mengetahui tempat liburan 

Sumber Sira melalui Instagram. Sumber Sira Industri travel juga sering digunakan 

sebagai tempat pengambilan gambar di saluran publik. Kemampuan industri 

perjalanan Sumber Sira menghadirkan banyak pertumbuhan hijau di bawah air. 

Wisatawan menjadikan banyak sekali tumbuhan hijau sebagai spot selfie. Mata air 

sirah ada di kota yang ditumbuhi tanaman yang subur. Wisatawan juga bisa 

mencoba stream tubbing agar wisatawan bisa merasakan aliran air yang jernih dan 

tenang sambil berjalan menyusuri persawahan dengan menyewa ban kendaraan 

seharga Rp. 5.000 rupiah. 

 

4.2.5 Penyajian Data 

Mengingat semakin berkurangnya informasi yang didapat dari persepsi, 

pertemuan, dokumentasi, dan ujian tulis, maka cenderung selesai: 

1. Sumber Sira Industri travel memiliki tamu berusia 13 sampai dengan 45 tahun 

dengan landasan kerja yang berbeda-beda dan sebagian besar berasal dari Jawa 

Timur yang memiliki kepribadian mencari keharmonisan dan acara sosial 

bersama keluarga serta memiliki minat yang tinggi dan dinamis. . 

2. Peralatan yang disediakan Sumber Sira seperti gazebo, pasar wisata, tempat 

penyewaan pelampung dan perlengkapan renang, dan lain-lain. 

3. Para pekerja yang bekerja di wisata Sumber Sira ini adalah masyarakat asli 

desa Putukrejo. 

4. Sumber Sira mengunggulkan pemandian dengan suasana persawahan yang 

tenang dan damai. 

5. Nama Sumber Sira memiliki arti “pusat dari sumber mata air”. 

6. Sumber Sira mempunyai taman mini, tempat bermain untuk anak-anak, 

gazebo, dan toko souvenir. 

7. Sumber Sira Industri travel mulai dibangun pada tahun 2016 oleh jaringan-
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jaringan terdekat yang dibantu oleh BUMDES dan Pokdarwis sebagai tempat 

berlibur bagi keluarga dan selanjutnya sebagai penguatan dan karya daerah 

kota Putukrejo. 

8. Upaya yang dilakukan oleh BUMDES dan Pokdarwis untuk menarik tamu, 

misalnya dengan memperhatikan Pameran Kota Malang 2017 pameran industri 

perjalanan wisata yang diadakan di Gajayana Arena Malang, dan selanjutnya 

pertunjukan Malang ITT 2017 yang diadakan di Lippo Plaza Batu Malang. 

9. Sumber Sira Industri travel belum memiliki kepribadian yang solid sehingga 

media khusus yang dilengkapi juga masih belum cukup mampu menarik 

perhatian para tamu. 

10. Keunikan Sumber Sira adalah adanya tumbuhan laut jenis Hydrilla yang 

tumbuh di sekitar pancuran yang menjadi daya tarik utama para wisatawan saat 

berkunjung ke Sumber Sira. 

11. Kerugian dari Sumber Sira industri perjalanan adalah bahwa banyak kemajuan 

masih diperlukan, seperti menumbuhkan area parkir, lebih mengembangkan 

akses jalan, dan menambahkan gym hutan anak-anak. 

12. Wisata Sumber Sira termasuk wisata yang sangat terjangkau dan sesuai dengan 

fasilitas-fasilitas yang disediakan Sumber Sira. 

13. Dengan harga tiket masuk Rp. 5.000 rupiah, Sumber Sira sangat cocok untuk 

liburan bersama keluarga, teman, maupun kelompok. 

14. Dari dokumentasi yang didapat, diperoleh data bahwa Sumber Sira memiliki 

kemungkinan untuk dijadikan objek industri perjalanan wisata. Data ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi untuk perencanaan kepribadian visual untuk 

Sumber Sira industri perjalanan sebagai karya untuk membangun brand 

mindfulness. 

15. Dari artikel yang didapatkan dari sumber www.jawapos.com mengatakan 

bahwa Direktur BUMDES Bapak Barokah Abdur Rosyid menjelaskan bahwa 

Sumber Sira pernah dikunjungi oleh artis ibukota. Artis tersebut mengetahui 

tempat wisata Sumber Sira melalui Instagram. Wisata Sumber Sira juga kerap 

dijadikan lokasi syuting dalam sebuah gambar oleh stasiun tv nasional. Potensi 

wisata yang dimiliki oleh Sumber Sira ini menyuguhkan gugusan ganggang 

yang berada di bawah air. Wisatawan juga bisa mencoba river tubbing 

http://www.jawapos.com/


30 
 

 
 

sehingga wisatawan dapat merasakan sungai yang jernih dan tenang sambil 

menyusuri sawah dengan menyewa ban mobil seharga Rp. 5.000 rupiah. 

16. Dari buku Consumer Behavior: Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran 

menjelaskan brand awareness adalah sebuah tujuan umum komunikasi untuk 

semua strategi promosi. 

17. Dalam buku Mendesain Logo menjelaskan tentang kapasitas logo adalah 

sebagai kepribadian diri untuk mengenalinya dari karakter orang lain, 

kepemilikan Anda untuk mengakui kepemilikan dari milik orang lain, indikasi 

konfirmasi nilai, mencegah peniruan identitas atau pencurian. 

 

4.2.6 Penarikan Kesimpulan 

Mengingat konsekuensi penyelidikan informasi yang telah selesai pada tahap 

mengurangi dan memperkenalkan informasi yang telah diperoleh, maka dapat 

disimpulkan bahwa Sumber Sira industri perjalanan yang diambil oleh para 

ilmuwan sebagai objek eksplorasi ini telah tamu berusia 13 sampai dengan 45 tahun 

dengan landasan kerja yang berbeda dan sebagian besar berasal dari Jawa Timur 

yang berkepribadian mencari kerukunan dan acara sosial bersama keluarga serta 

memiliki minat yang tinggi dan dinamis. Perkantoran yang diberikan Sumber Sira 

antara lain gazebo, pasar traveller, persewaan pelampung dan perlengkapan renang, 

dan lain-lain. Perwakilan yang bekerja di Sumber Sira industri perjalanan adalah 

penduduk lokal kota Putukrejo. Sumber Sira menyukai mencuci dengan iklim 

sawah yang tenang dan tenteram. Sumber Sira Industri travel mulai dibangun pada 

tahun 2016 oleh jaringan-jaringan terdekat yang dibantu oleh BUMDES dan 

Pokdarwis sebagai tempat berlibur bagi keluarga dan selanjutnya sebagai penguatan 

dan karya daerah kota Putukrejo. Upaya yang dilakukan BUMDES dan Pokdarwis 

untuk mendapatkan tamu antara lain dengan memperhatikan Pameran Kota Malang 

2017 pameran industri perjalanan wisata yang diadakan di Malang Gajayana Arena, 

serta pameran ITT Malang 2017 yang diadakan di Lippo Court Batu Malang. 

Namun kunjungan Sumber Sira ini belum memiliki karakter yang solid sehingga 

media khusus yang dilengkapi juga masih belum cukup mampu menarik perhatian 

para tamu. 

Dengan karakter visual seperti gambar dan nada yang ditampilkan, diyakini 
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individu akan lebih tertarik dan berpikir tentang Sumber Sira Malang industri 

travel. 

 

4.3 Analisis STP (Segmentation Targeting Positioning) 

1. Segmentation 

Dalam perancangan identitas visual wisata Sumber Sira sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness, peneliti harus fokus dalam menentukan 

fragmen yang tepat untuk tujuan pekerjaan yang direncanakan. Berikutnya 

adalah dasar-dasar yang diselesaikan dalam menentukan divisi: 

 

a. Geografis (wilayah tempat tinggal) 

Wilayah : Kota-kota besar yang berada di 

Jawa Timur Negara : Indonesia 

Ukuran Kota : umumnya yang tinggal 

di perkotaan Iklim : Tropis 

 

b. Demografis 

Usia  : 13-45 tahun 

Jenis Kelamin : laki-laki dan perempuan  

Profesi  : Pelajar, Swasta/wiraswasta  

Status Keluarga : Belum menikah, berkeluarga 

 

c. Psikografis 

1. Semua kalangan 

2. Orang yang menyukai alam dan ketenangan 

3. Orang yang suka berkumpul bersama keluarga 

4. Orang yang keinginan tahu yang tinggi dan aktif 

5. Suka refreshing 

2. Targeting 

Mengingat pembagian yang baru-baru ini diungkapkan, tujuan perancangan 

identitas visual wisata Sumber Sira Kabupaten Malang sebagai upaya 

meningkatkan brand awareness, adalah usia 13-45 tahun, berpasangan dan 
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bergerombol yang menyukai alam dan menyukai alam. lingkungan yang 

tenang dan perlu disegarkan. 

3. Positioning 

Dalam merencanakan karakter visual, ilmuwan harus mengetahui situasi 

Sumber Sira untuk menentukan situasi industri perjalanan dalam kepribadian 

wisatawan. Sumber Sira menempatkan diri sebagai lokasi berlibur yang 

merupakan lokasi traveler untuk menikmati pancuran dengan lingkungan 

persawahan yang tenang dan tenteram. Sumber Sira dapat dikenal sebagai 

kunjungan cuci dengan merencanakan karakter visual dan melaksanakan 

rencananya. 

 

4.4 USP (Unique, Selling, Proposition) 

Dalam menarik kunjungan wisatawan, objek industri perjalanan wisata harus 

memiliki keunikan tersendiri agar dapat dikenali dari para pesaingnya. Dengan 

perbedaan tersebut, dapat membuat kelompok minat yang dituju penasaran dan 

tertarik untuk tinggal di tempat wisata tersebut. 

Untuk situasi ini, keunikan yang diklaim oleh Sumber Sira adalah kunjungan 

mandi keluarga yang memberikan perspektif iklim yang khas di wilayah 

persawahan yang tenang dan tenteram. Tak hanya itu, Sumber Sira memiliki 

perkantoran seperti gazebo, pasar wisata, tempat persewaan pelampung dan 

perlengkapan renang, dan lain-lain yang tidak dimiliki destinasi liburan lainnya. 

 

4.5 Analisa SWOT 

Analisa SWOT merupakan tahapan yang digunakan untuk mengkaji dan 

menilai kualitas, kekurangan, bukaan, dan bahaya, ditentukan untuk membatasi 

efek yang akan muncul dalam sebuah perencanaan, khususnya dalam perencanaan 

karakter visual industri wisata Sumber Sira Kabupaten Malang sebagai upaya untuk 

memperluas kesadaran merek. Penyelidikan SWOT juga diharapkan untuk 

memutuskan semboyan dan gagasan yang membantu konsekuensi dari rencana ini. 

Evaluasi sejauh kualitas dan kekurangan adalah faktor dalam yang 

terkandung dalam sebuah artikel, sedangkan sejauh keadaan yang menjanjikan dan 

bahaya adalah elemen luar. Konsekuensi dari penyelidikan keempat komponen 
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tersebut dapat diselesaikan melalui teknik berpikir kritis, perbaikan, kemajuan, dan 

perampingan. Hal-hal yang dikandung oleh keempat unsur tersebut dapat 

diselesaikan menjadi suatu akhir yang dapat dimanfaatkan untuk merencanakan ide. 

Tabel 4. 1 Analisa SWOT 
 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Esternal 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Menjadi tempat berlibur 
keluarga, teman, dan 

kelompok. 

2. Memiliki berbagai macam 

fasilitas 

3. Tempat wisata yang murah 

4. Sebagai pemberdayaan dan 

penyerapan tenaga kerja 

5. Sebagai pusat dari aliran 

sumber mata air 

1. Masih dalam tahap 
pembangunan. 

2. Minimnya media promosi 

yang dilakukan. 

3. Tidak mempunyai media 

promosi elektronik 

(Instagram, Youtube, 

Blog) 

4. Tidak ada tanda penunjuk 

jalan 

Opportunity (Kesempatan) S-O W-O 

1. Mengikuti kegiatan 

pameran wisata 

2. Mendapat dukungan dari 
Disparbud dan Dinas 

Pekerjaan Umum Sumber 

Daya Air 

3. Pernah dijadikan sebagai 

lokasi syuting oleh stasiun 

televisi nasional 

1. Sebagai pengendalian dan 

pendayagunaan sumber 

daya air. 
2. Memperkenalkan wisata 

Sumber Sira kepada 

masyarakat dengan 

mengikuti kegiatan 

pameran pariwisata. 

3. Mendapatkan dukungan 

pemerintah agar wisatawan 

meningkat. 

4. Mendapatkan dukungan 

stasiun televisi untuk 

mempromosikan Sumber 

Sira 

1. Merancang identitas visual 

wisata Sumber Sira untuk 

memperkenalan kepada 
masyarakat 

2. Memanfaatkan media 

internet sebagai bentuk 

media promosi 

Threat (Ancaman) S-T W-T 

1. Menjadi pesaing tempat 
wisata pemandian lainnya 

2. Menjadi pesaing desa 

wisata yang ada di 

sekitarnya 

1. Merancang identitas visual 
wisata Sumber Sira sebagai 

bentuk pengenalan epada 

masyarakat agar lebih 

aware dan mau berkunjung 

ke wisata Sumber Sira. 

 

1. Merancang identitas visual 
dan media pendukung 

guna meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan. 

Strategi Utama 

Merancang identitas visual wisata Sumber Sira Kabupaten Malang sebagai upaya untuk 

meningkatkan brand awareness untuk solusi dalam membangun citra atau image wisata Sumber 

Sira. 

 

Dari hasil pengujian SWOT di atas, cenderung terlihat bahwa konfigurasi 

kepribadian visual dapat menggambarkan keunikan kunjungan sehingga dapat 

menyadarkan individu bahwa Sumber Sira industri travel merupakan wisata cuci 

yang tidak sama dengan wisata cuci lainnya. kunjungan di Kabupaten Malang. 
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Oleh karena itu, diketahui teknik utama Perencanaan Kepribadian Visual 

Sumber Sira pada industri travel di Kabupaten Malang sebagai Upaya Memperluas 

Brand Attention untuk membangun gambaran atau gambaran tentang Sumber Sira 

pada industri travel. 

 

4.6 Key Communication Message dan Konsep 

Pilihan pesan korespondensi utama dari rencana ini tergantung pada 

konsekuensi dari informasi yang diselesaikan baru-baru ini tergantung pada 

informasi melalui efek samping dari bermacam-macam informasi, hasil 

pemeriksaan informasi, hasil penyelidikan STP, USP, dan SWOT yang telah 

ditutup sebagai prosedur utama. Untuk tahap selanjutnya, seluruh informasi akan 

dibatasi menjadi satu titik yang membentuk pesan korespondensi kunci. 

Tabel 4. 2 Tabel Key Communication Message 
 

 

 

4.7 Deskripsi Konsep 

Ide untuk merencanakan kepribadian visual untuk Sumber Sira industri 

perjalanan, Kabupaten Malang sebagai karya untuk membangun kesadaran merek 

adalah "Peaceful", kata tersebut diperoleh melalui cara mencari pesan 

korespondensi utama. Penggambaran "Peaceful" adalah kecenderungan yang 

membuat tenang, aman, dan tenteram, seseorang melihat bagaimana mengambil 
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bagian di tempat wisata yang tergantung pada iklim yang khas. Ide “Peaceful” 

diharapkan dapat menunjukkan bahwa rancangan visual personality industri travel 

Sumber Sira dapat membantu tamu dan masyarakat umum dalam memahami, 

mengingat, dan memahami Sumber Sira tentang industri travel. 

Oleh karena itu, rancangan Sumber Sira, visual personality industri 

perjalanan wisata di Kabupaten Malang dipercaya dapat menghadirkan karakter 

Sumber Sira untuk memberdayakan minat para tamu untuk mengingat, merasakan, 

dan memahami tempat wisata ini. 

 

4.7.1 Tujuan Kreatif 

Rencana identitas visual yang banyak dieksekusi adalah hal utama bagi 

Sumber Sira industri travel, Kabupaten Malang sebagai upaya membangun brand 

mindfulness yang dapat menggambarkan Sumber Sira tidak sama dengan 

kunjungan yang berbeda. Rencana yang diperlukan Sumber Sira dalam kepribadian 

visual menyertakan logo di samping manual standar yang realistis sebagai aturan 

untuk mengikuti konsistensi dan pelaksanaan rencana pada karakter visual Sumber 

Sira industri perjalanan. 

Eksekusi rencana yang diperlukan untuk perencanaan personalitas visual 

industri wisata Sumber Sira meliputi pamflet, standar, stiker, rekaman waktu 

terbatas, dan produk dimana media ini dapat hadir dan membantu masyarakat pada 

umumnya untuk mengingat keberadaan Sumber Sira industri wisata. di Kabupaten 

Malang. Pada tahap berikutnya, rencana kerja akan diubah tergantung pada ide yang 

telah ditetapkan sebelumnya, khususnya "Peaceful" yang dapat menjunjung tinggi 

pencapaian mewujudkan perencanaan karakter visual bagi Sumber Sira industri 

travel, Kabupaten Malang sebagai karya untuk membangun brand mindfulness. 

 

4.7.2 Strategi Kreatif 

Dengan tujuan akhir untuk merencanakan kepribadian visual, diperlukan 

sistem imajinatif dalam merencanakan karakter visual dan melaksanakan rencana 

tersebut. Metodologi inovatif ini akan disesuaikan dengan ide rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya, khususnya ketenangan. Komponen prosedur inventif yang 

digunakan dalam rencana ini adalah: 
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1. Tagline 

Slogan yang digunakan dalam merencanakan personalitas visual Sumber Sira 

industri travel sebagai karya untuk membangun brand mindfulness adalah 

Harmony of Nature. Ini tidak terlalu kaku seperti yang ditunjukkan oleh ide 

yang direncanakan dan sesuai dengan kepribadian Sumber Sira. Dalam bahasa 

Indonesia, semboyan tersebut mengandung makna keakraban biasa, dimana 

semboyan tersebut menggambarkan kualitas dari Sumber Sira industri wisata 

yang selaras dengan alam untuk menjadikan sensasi ketenangan, keamanan, 

dan ketentraman sebagai tempat permandian keluarga yang diminati. 

2. Layout 

Format yang digunakan dalam rencana ini menggunakan Picture Window 

Layout. Pengenalan pemberitahuan dengan tampilan gambar besar adalah 

komponen utama dari desain ini dan diikuti oleh fitur, prasasti gambar hanya 

memiliki bagian kecil. Rencana ini berfungsi untuk mengatur permintaan 

antara area substansi dengan area yang berbeda sehingga mudah. Selain itu, 

bagian dari konten juga dapat mempermudah kelompok minat yang dituju 

untuk membaca pesan dan memahami arus. 

3. Typography 

Tipografi akan diterapkan pada beberapa eksekusi rencana tergantung pada 

kelayakan ide yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan gaya tekstual juga 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman. Penggunaan jenis huruf Lady Nature 

pada Gambar 4.15 akan dilakukan pada logo industri perjalanan Sumber Sira 

karena gaya tekstual ini layak dengan ide yang sudah ditentukan sebelumnya, 

khususnya sepi karena gaya teks ini memiliki perasaan yang dapat memperkuat 

karakter visual Sumber Sira industri perjalanan. 

Gambar 4. 15 Jenis font yang digunakan 
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4. Warna 

Kepastian shading untuk rencana yang digunakan dalam setiap karakter visual 

dan eksekusi dari rencana yang akan dibuat adalah shading yang menunjukkan 

kepribadian Sumber Sira industri travel yang disesuaikan dengan ide Peaceful. 

Nada yang digunakan untuk rencana ini diambil dari nada Organik. Sesuai 

Latrice Eiseman (2003: 95) persyaratan untuk kisaran naungan hijau menjamin 

hubungan yang tak terhindarkan antara manusia dan tumbuhan dan 

menegaskan kehidupan, memberikan makanan pokok, air, oksigen, dan obat-

obatan. Kehidupan yang serba bisa dan menyenangkan ditandai dengan 

kecukupan warna hijau kekuning-kuningan, pirus, dan hijau kekuning-

kuningan. 

 

5. Logo 

Dalam merencanakan visual personality Sumber Sira industri travel lokal 

Malang sebagai upaya membangun brand mindfulness, direncanakan sebuah 

logo yang terdiri dari wordmark (logotype) dan logogram. Desain logo ini 

disesuaikan dengan ide Peaceful dan kualitas yang tidak dapat dibedakan dari 

Sumber Sira industri perjalanan. Dengan demikian karakter visual tersebut 

dapat membantu daerah setempat dalam membedakan Sumber Sira sebagai 

salah satu kunjungan cuci keluarga di Malang. Konfigurasi logo tidak benar-

benar diselesaikan dari ide saat ini dan dieksekusi menjadi persepsi sebagai 

garis dan bentuk yang penting untuk logotype dan logogram Sumber Sira 

industri perjalanan. Berikut ini adalah sketsa tidak menyenangkan dari logo 

yang dipilih yang kemudian akan dimodernisasi untuk mengubah sistem dan 

Gambar 4. 16 Pemilihan Warna 
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kerangka yang dimiliki dengan tepat. 

 

Gambar 4. 17 Sketsa Logo Terpilih 
 

Sketsa logogram dan logotype yang dipilih, dengan memperhatikan atribut-

atribut yang mencerminkan karakter visual Sumber Sira. Setelah sketsa logo 

dipilih, tahap selanjutnya adalah memodernisasi logo untuk menjelaskan 

segmen-segmen logo dan memberikan tone sebagai karakter visual untuk logo 

industri travel Sumber Sira. 

 

Gambar 4. 18 Komputerisasi Logo Terpilih 
 

Setelah logo tidak kaku, maka pada saat itu logo tersebut akan dieksekusi 

dalam berbagai rencana eksekusi dalam perencanaan personalitas visual 

Sumber Sira. Eksekusi rencana sebagai manual realistis standar, pamflet, x-

banner, spanduk, rambu penunjuk arah, tetap dan produk diharapkan dapat 

membantu visual yang akan direncanakan sebagai karya untuk memperluas 

kesadaran merek. 
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4.8 Perancangan Media 

4.8.1 Tujuan Media 

Alasan media dalam rencana ini adalah untuk mengeksekusi rencana karakter 

visual Sumber Sira, Kabupaten Malang sebagai karya untuk memperluas brand 

mindfulness. Sehingga dipercaya media yang akan direncanakan dapat hadir dan 

membantu wisatawan untuk mengingat Sumber Sira. 

 

4.8.2 Strategi Media 

Metodologi dalam memutuskan dan memanfaatkan media harus dilakukan 

agar sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam target media plan. Kepastian 

media diubah sesuai dengan tujuan pasar yang direncanakan sehingga sangat 

ampuh dalam menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam merencanakan 

karakter visual kawasan Sumber Sira, Malang sebagai karya untuk membangun 

brand mindfulness. 

Media yang digunakan dalam perencanaan ini dipisahkan menjadi dua bagian 

yaitu media dasar dan media pendukung dimana media utama adalah visual 

personality sebagai logo sedangkan media pendukung sebagai pelaksanaan rencana 

seperti handout, x-flags, banner, Graphicc Standard Manuals, stationary set, 

merchandise, dan wayfinding sign. Berikut adalah klarifikasi dari masing-masing 

media yang tidak benar-benar diselesaikan: 

1. Brosur 

Brosur merupakan media yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pamer dan 

mempromosikan apa yang perlu disampaikan kepada kelompok kepentingan 

yang dituju. Selebaran ini berisi data yang diidentifikasi dengan Sumber Sira. 

Konfigurasi brosur ini akan berisi data yang diidentifikasikan dengan Sumber 

Sira beserta persepsi sebagai representasi dan foto-foto yang menggambarkan 

atribut dari kunjungan ini. Selain itu, brosur tersebut memuat berbagai data 

terkait tentang Sumber Sira, sebagai kontak individu, gambaran Sumber Sira, 

paket harga untuk area berkemah, peralatan yang dapat diakses di Sumber Sira 

dan beberapa foto yang akan mencerminkan Sumber Sira. Pamflet-pamflet 

dipasang di setiap kawasan industri perjalanan di kota dan daerah Malang 

sebagai dinas sosial dan dinas pariwisata untuk memberikan data kepada calon 
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wisatawan dan disesuaikan oleh Sumber Sira sambil memperhatikan tampilan 

industri perjalanan. 

2. X-Banner 

Penetapan media pendukung sebagai x-banner rencananya akan diisi sebagai 

media waktu terbatas pada saat peristiwa tersebut sedang atau akan terjadi, 

misalnya saat pengunjung datang dari wisatawan atau pihak berwenang dan 

promosi sambil memperhatikan pameran industri perjalanan. Dalam rencana x-

banner ini akan ditumpuk representasi sebagai logo Sumber Sira, 

penggambaran foto yang menampilkan tempat-tempat wisata yang dapat 

dikunjungi di Sumber Sira serta fitur, Sumber Sira Malang yang merupakan 

pesan utama untuk disampaikan kepada wisatawan yang direncanakan untuk 

membentuk pandangan mereka tentang Sumber Sira sesuai dengan ide tenang 

yang telah direncanakan. Posisi x-banner diletakkan di stan presentasi depan 

saat memimpin pertunjukan industri perjalanan dan saat ada acara atau latihan 

yang terjadi di Sumber Sira Malang. 

3. Poster 

Pemilihan media pendukung berupa poster bertujuan sebagai media promosi 

ketika acara sedang maupun akan berlangsung seperti saat kedatangan tamu 

dari wisatawan atau pejabat dan promosi saat mengikuti pameran 

kepariwisataan. Pada desain poster ini akan dimuat visualisasi berupa logo 

Sumber Sira, ilustrasi foto dengan menonjolkan tempat wisata yang dapat 

dikunjungi di Sumber Sira serta headline, Sumber Sira Malang yang menjadi 

pesan utama yang ingin disampaikan kepada calon wisatawan untuk 

membentuk persepsi mereka terhadap Sumber Sira sesuai dengan konsep 

peaceful yang sudah dirancang. Poster ditempatkan pada setiap kawasan 

pariwisata yang ada di kota dan kabupaten Malang serta kantor dinas 

kebudayaan dan pariwisata untuk memberikan informasi kepada calon 

wisatawan dan disebarkan oleh pihak Sumber Sira ketika mengikuti pameran 

kepariwisataan. 

4. Graphic Standard Manual 

Pedoman realistis standar ini dirancang dengan gagasan peaceful yang 

membuat data identik dengan Sumber Sira dan juga merupakan bagian penting 
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dalam mendukung rencana kepribadian Sumber Sira. Dalam pedoman standar 

realistik yang telah direncanakan, memuat konten kepribadian visual yang 

memuat tampilan logo prinsip beserta gagasan dan implikasi yang telah 

direncanakan dengan aturan pemanfaatan logo dan penerapannya. Ide 

komputerisasi visual manual standar ini menggunakan supergrafik dari Sumber 

Sira pada setiap lembarnya. Posisi media ini diatur pada presentasi, jadi ketika 

Anda ingin menggunakan logo Sumber Sira, mungkin sesuai dengan pedoman 

yang ada. 

5. Stationary Set 

Pemilihan media khusus ini dimanfaatkan untuk mempertegas karakter Sumber 

Sira saat akan berkenalan dengan masyarakat dan tamu secara keseluruhan. 

Media dalam set tetap akan menggunakan kop surat, amplop, kartu nama, 

organizer besar, CD, dan paper bag. Ide himpunan tetap akan menampilkan 

logo Sumber Sira dan supergrafik yang digunakan, sebagai lokasi dan kontak 

individu yang dapat dihubungi. 

6. Merchandise 

Produk dalam media ini berupa garmen, celana pendek, gantungan kunci, dan 

stiker yang diharapkan dapat mengisi sebagai media khusus yang sukses 

sebagai hadiah atau update bagi para wisatawan yang berkunjung ke Sumber 

Sira. Produk direncanakan dengan karakter Sumber Sira dengan nada-nada 

yang telah ditentukan, khususnya biru dan hijau untuk menggambarkan 

Sumber Sira sesuai dengan konsep ketenangan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Posisi produk nantinya akan ditetapkan di komunitas oleh-oleh di 

Sumber Sira dan juga bisa diedarkan saat ada perkembangan bisnis travel di 

Sumber Sira dan luar. 

7. Wayfinding Sign 

Pada media Wayfinding Sign digunakan di pinggir jalan Sumber Sira untuk 

memberikan data seperti heading, petunjuk arah dan rambu-rambu unik yang 

menunjukkan daerah tertentu. Dengan data ini, akan lebih mudah bagi individu 

untuk menemukan tujuan mereka. Ide rencana yang digunakan 

menggabungkan supergrafik pada setiap tanda wayfinding. 
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4.9 Implementasi Karya 

4.9.1 Logo 

Kebutuhan mendasar dalam perencanaan ini adalah kepribadian visual 

Sumber Sira Malang. Logo adalah bagian utama dalam rencana ini yang ditentukan 

untuk menggambarkan kualitas Sumber Sira Malang sehingga sangat baik dapat 

dirasakan dan diingat oleh kelompok kepentingan yang dituju. Konfigurasi logo 

juga disesuaikan dengan ide “Peaceful” yang dimaksudkan untuk bekerja dengan 

representasi karakter visual Sumber Sira Malang. Logo ini disesuaikan dari lanskap 

di dalam air. Baik bentuk maupun shading sepenuhnya disesuaikan dari Sumber 

Sira Malang. 

 

Gambar 4. 19 Logo Final 

 

4.9.2 Graphic Standard Manual 

Pedoman Standar Realistis ini direncanakan dengan gagasan “Peaceful” yang 

berisi data yang diidentifikasikan dengan Sumber Sira dan juga merupakan segmen 

yang signifikan dalam mendukung rencana Sumber Sira Malang. Dalam Pedoman 

Standar Realistis yang telah direncanakan, memuat substansi karakter visual yang 

memuat keberadaan logo prinsip beserta gagasan dan implikasi yang telah 

direncanakan dengan aturan pemanfaatan logo dan penerapannya. Selain itu, ada 

aturan untuk pemanfaatan naungan. Selain itu, aplikasi media yang terdiri dari 

pelaksanaan rencana media yang dapat menjunjung tinggi rencana kepribadian 

visual Sumber Sira sehingga wisatawan dapat memahami dan memahami karakter 

visualnya. 
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Gambar 4. 20 Graphic Standart Manual 

 

4.10  Media Pendukung 

1. Brosur 

Brosur tersebut direncanakan menggunakan strategi trifold dengan tiga lipatan 

meliputi di dalam dan di luar. Brosur ini berisi data tentang Sumber Sira 

sebagai biaya untuk latihan Perkemahan yang ada. 

Gambar 4. 21 Implementasi Desain Brosur 
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2. X-Banner 

Media X-banner digunakan sebagai media yang dapat berfungsi sebagai media 

yang bermanfaat karena pada denah standar x akan memuat representasi 

sebagai logo Sumber Sira Malang, kerangka foto dengan fitur Sumber Sira 

Malang yang merupakan pesan mendasar yang ingin disampaikan. diteruskan 

kepada calon wisatawan untuk membentuk pandangan mereka tentang Sumber 

Sira Malang dan mempresentasikan serta memahami karakter Sumber Sira 

Malang. 

3. Poster 

Media pendukung poster ini digunakan untuk menangkap pertimbangan 

individu yang melihatnya dan memberikan pemahaman kepada khalayak 

tentang data tentang Sumber Sira melalui foto dan kalimat pada spanduk. Yang 

Gambar 4. 22 Implementasi Desain X-Banner 
 

Gambar 4. 23 Implementasi Desain Poster 
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mengisi sebagai mekanisme waktu terbatas untuk Sumber Sira saat mengambil 

minat dalam pameran yang diadakan oleh Cabang Kebudayaan dan industri 

perjalanan. 

4. Merchandise 

Produk sebagai penanda industri perjalanan Sumber Sira Malang akan menjadi 

saran untuk penggunaan karakter visual yang berperan penting untuk 

memperluas memori kelompok minat yang dituju di Sumber Sira Malang. 

Terlebih lagi, sebagai media pemisah dengan organisasi yang berbeda. Untuk 

memperluas kepercayaan orang banyak atau pelancong melalui saham. Produk 

dalam rencana ini mencakup kemeja, celana pendek dan gantungan kunci. 

5. Wayfinding Sign 

Media wayfinding sign memiliki kapasitas untuk mengarahkan individu untuk 

sampai pada tujuan tertentu. Wayfinding Sign merupakan komponen penting di 

tempat menarik seperti Sumber Sira Malang. Rambu Wayfinding akan 

diperkenalkan sebelum masuk ke loket Sumber Sira Malang, dan di area wisata 

Gambar 4. 24 Implementasi Desain Merchandise 
 

Gambar 4. 25 Implementasi Desain Wayfinding Sign 
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Sumber Sira agar para pelancong tidak tersesat ke area permainan yang 

diharapkan. 

6. Moodboard Instagram 

Media promosi Instagram disederhanakan dan data diteruskan, sehingga orang 

yang melihatnya dapat dengan cepat mengetahui data apa yang diperoleh dari 

postingan Instagram Sumber Sira Malang. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 26 Implementasi Desain Moodboard Instagram 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil eksekusi karya dalam percakapan masa lalu, cenderung 

disimpulkan bahwa motivasi mendasar di balik eksplorasi ini adalah untuk 

merencanakan kepribadian visual kawasan Sumser Sira, Malang sebagai karya 

untuk membangun brand mindfulness melalui karakter visual. Ide yang diperoleh 

dari pesan korespondensi kunci yang ditemukan adalah tenang. Pengertian sepi 

digambarkan sebagai suatu kecenderungan yang membuat keadaan menjadi sunyi, 

aman, dan tenteram, seseorang melihat bagaimana mengambil bagian dalam suatu 

tempat wisata yang bergantung pada udara yang khas, sehingga orang banyak dapat 

ditarik masuk dan mengingatnya tanpa masalah. Dengan ide yang tenang ini, 

Sumber Sira Malang diperkenalkan sebagai tempat liburan untuk keluarga mandi 

yang mengurangi kecenderungan dengan lingkungan biasa. Lanskap diperkenalkan 

sebagai wilayah luas persawahan dan air cucian yang berasal dari sumber yang 

wajar dan sejuk yang dapat diapresiasi oleh para tamu di Sumber Sira Malang 

industri perjalanan. 

Ide Peaceful diterapkan pada logo, dan komponen realistis diterapkan pada 

media utama, khususnya Graphic Standard Manual (GSM). Demikian juga juga 

diterapkan pada media pendukung khususnya brosur, x-banner, poster, rambu 

penunjuk jalan, merchandise, stationary set, yang digunakan untuk menampilkan 

Sumber Sira Malang khususnya masyarakat Jawa Timur. 

 

5.2 Saran 

Melihat konsekuensi dari rencana yang telah dilakukan, beberapa ide yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Rencana karakter visual Sumber Sira Malang dapat dibuat dengan berbagai 

pertemuan melalui perencanaan penandaan objektif dan media khusus lainnya, 

misalnya media berbasis web dan media cetak untuk memperluas kebutuhan 

pasar objektif yang dimiliki oleh Sumber Siri Malang. 

2. Sumber Sira Malang dipercaya memiliki pilihan untuk memperluas kegiatan 
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industri perjalanan dan kemajuan industri perjalanan dilakukan dengan 

menerapkan karakter visual yang bertekad untuk menghadirkan dan 

mengingatkan wisatawan tentang Sumber Sira Malang. 
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