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BAB IV

STRATEGI KREATIF

4.1 Konsep Visual

Dalam konsep visual terdapat beberapa unsur seperti kreatif, efektif, dan

komunikatif, dan juga unsur lainnya agar dapat diterima audience.

Komposisi dalam layout serta jenis huruf dalam ilmu tipografi sangatlah

diperlukan dalam perancangan audio visual ini guna penyampaian pesan dapat

tersampaikan kepada audience.

4.1.1 Format Desain

Pada perancangan ini menggunakan elemen grafis yang sederhana dan minmalis,

sebagai ciri khas brandimage yang akan dibangun pada perancangan kali ini.

Tujuanna adalah untuk menarik target audience sesua dengan karakter psikografis

dari mereka.

4.1.2 Warna

Warna yang digunakan pada perancangan brand image dari media audio visual ini

adalah dengan menggunakan warna – warna yang cerah seperti warna putih

digunakan untuk memberikan kesan yang bersih, netral, dan terkesan simpel, dan

tetap menggunakan warna nuansa coklat biji kopi sebagai warna penggunaan

beberapa elemen visual, serta penggunaan warna hitam untuk warna dalam tulisan.

Gambar 4.1 Warna yang dipakai.
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4.1.3 Tipografi

Tipografi yang digunakan pada perancangan kali ini menggunakan font font yang

sifatnya minimalis serta clean, dan juga menggunakan font yang sifatnya tebal yang

digunakan untuk beberapa bagian yang membutuhkan oenekanan tertentu khususnya

pada penggunaan di website nya nanti maupun penulisan dalam artikel artikel sebagai

konten yang akan dibagikan kepada audience.

Gambar 4.2 Jenis Huruf Centrale Sans Hairline

Tipografi ini memberikan kesan simpel dan minimalis digunakan dalam penulisan isi

teks.

Gambar 4.3 Jenis Huruf Centrale Sans Rounded : Regular

Tipografi ini digunakan pada headline atau judul dengan karakter yang tetap simpel

minimalis namun memiliki penegasan.
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4.2 Konsep Verbal

4.2.1 Kofimatte

Berdasarkan analisa dan riset sebelumnya yang dilakukan mengenai audien yang

mana adalah generasi Z yang menggunakan bahasa campuran serta slang, sehingga

memunculkan nama “kofimatte”.

Kofimate sendiri terdiri dari kata Kofi dan Mate. Yang berarti kofi merupakan

cara baca coffee dalam bahasa inggris dan campuran bahasa Indonesia “Kopi” sebagai

penjelas identitas media ini berbicara mengenai kopi, lalu mate sendiri diambil dari

kata soulmate yang berarti pasangan, partner dalam sebuah hubungan sehingga

kofimatte diartikan sebagai pasangan yang tepat untu mencari informasi mengenai

kopi.

4.2.2 Rancangan Timeline Kofimatte

Koffimate memiliki berbagai macam tema pembahasan terkait potensi biji kopi

Indonesia. Dimulai dari pengenalan - pengenalan biji kopi Indonesia, serta informasi

yang dikemas dalam bentuk artikel yang kemudian akan di share melalui akun media

sosial dan website resmi dari koffimate.

Gambar 4.4 Rancangan Timeline Program.

Pada perancangan kali ini terfokus pada pembuatan kopi dengan teknik manual

brew V60 menggunakan biji kopi Jumprit asal Temanggung.



31

4.2.3 Tone Warna Video

Pada perancangan video kali ini warna yang digunakan cenderung akan lebih

terang sehingga hal ini dapat memberikan kesan moderen dan fun. Adapun beberapa

teknis yang digunakan untuk memberi sntuhan kompisisi dengan menambahkan

teknik blur dalam video ini.

4.3 Visualisasi Desain

4.3.1 Logo

Gambar 4.5 Logo Koffimate

4.3.2 Makna Bentuk

Gambar 4.6 Makna Bentuk Koffimate
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Bentuk logo diambil dari bentuk biji kopi untuk menggambarkan topik yang

diangkat oleh Koffimate adalah seputar kopi. Bentuk secangkir kopi yang sebagai

bentuk pendukung tentang kopi yang disajikan, dan penggunaan bentuk simbol hati

dari kata perancangan Koffimate yang mana kata mate berasal dari kata soulmate

yang berarti pasangan. dimana logo ini berbicara tentang bagaimana Koffimate

menjadi rekan dalam meberikan informasi seputar biji kopi khususnya biji kopi

Indonesia.

4.3.3 Brand Identity

Gambar 4.5 Stationary

Gambar 4.6 Merchandise
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4.3.4 Website

Gambar 4.7 Website www.koffimate.co.id`

4.3.5 Youtube

Gambar 4.8 Youtube Channel

http://www.koffimate.co.id
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4.3.6 Social Media Content

Gambar 4.9 Social Media Content

4.3.7 Ambience Media

Gambar 4.10 Ambience Media
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4.3.8 Video

Gambar 4.11 Video Manual Brew V60
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