BAB III
KONSEP PERANCANGAN

3.1

Target Market dan Strategi Komunikasi
3.1.1 Target Market
Target Market dari Museum Sri Baduga Dikelompokkan menjadi 4
kelompok, yaitu :
1. Demografis
Menurut Demografis Museum Sri Baduga Bandung digolongkan
sebagai berikut :
1) Umur : 13 – 18 tahun
2) Jenis Kelamin : Pria dan Wanita
3) Latar Belakang Pendidikan : Semua latar pendidikan
4) Sosial Ekonomi : Semua kalangan

2. Geografis
Daerah yang menjadi sasaran produk Museum Sri Baduga yaitu Kota
Bandung dan se-Jawa Barat, serta daerah diluar Kota yang berada di
Indonesia.
3. Psikografis
Konsumen yang ingin mengetahui apa saja koleksi Museum Sri Baduga
Bandung.
4. Behavior
1) Manfaat yang di cari : Buku yang mudah dibawa dan mengandung
informasi
2) Status Kesetiaan : Dibaca sebagai media informatif
3) Status Pemakai : Pengunjung tetap dan tidak tetap
4) Kesempatan Penggunaan : Pada setiap waktu
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3.1.2 Strategi Perancangan
Strategi perancangan yang akan dilakukan pada perancangan desain
buku ini adalah pengkategorian koleksi berdasarkan klasifikasi nya serta
membuat identitas pada buku tersebut dengan lebih simpel dan jelas serta
mudah dibaca dan dipahami.

3.2

Ide Dasar
Ide Dasar dari Museum Sri Baduga terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu :
1) Buku koleksi Museum bertujuan untuk menghasilkan desain yang baru
dan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.
2) Menggunakan kertas berukuran Kuarto agar mudah dibaca dari segi
ukuran dan mudah dibawa.
3) Menggunakan layout rata tengah foto dan teks agar dapat mewakili
target audiens yang rata-rata pelajar dan dapat juga dibaca oleh dewasa.
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Berikut contoh Buku Museum yang ada saat ini :

Gambar 3.1
(Contoh Buku Museum yang ada saat ini)
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3.3

Konsep Visual
A. Buku Koleksi
Buku koleksi merupakan salah satu sarana informasi yang dapat di
terapkan langsung pada sebuah produk/instansi, dengan mengusung konsep
kreatif yang mengarah ke gaya modern simpel. Alasan pemilihan ide tersebut
berdasarkan Target Market dan sesuai dengan karakteristiknya. Maka dari itu
perlunya proses perancangan buku koleksi dan adanya tahapan konsep kreatif
yang akan di terapkan pada Buku “ Koleksi Museum Sri Baduga Bandung “
sebagai berikut :
1) Perancangan cover buku menggunakan gaya visual fotografi untuk
menandakan salah satu koleksi yang ada di Museum Sri Baduga
Bandung, penulis mengambil foto Kereta Kencana Paksinagaliman.

Gambar 3.2
(Cover buku koleksi Museum Sri Baduga Bandung 2019)
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2) Perancangan isi buku, menggunakan gaya modern simple serta
menggunakan layout dengan foto berada diatas lalu tulisan/deskripsi
berada dibawahnya yang dimaksudkan agar pembaca melihat gambar
lalu membaca deskripsinya. Dibagian pinggir halaman terdapat list
berwarna-warni yang menandakan klasifikasi koleksi-koleksi yang ada
di ruang pameran museum.
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Gambar 3.3
(Isi buku koleksi Museum Sri Baduga Bandung 2019)

3) Selain list berwarna-warni di pinggir halaman juga terdapat ragam hias
yang diwakili oleh batik Kawung yang berasal dari Tasikmalaya. Batik
Kawung tersebut melambangkan ketenangan dan kebaikan.

Gambar 3.4
(Motif Batik Kawung, Tasikmalaya)
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4) Jenis kertas yang digunakan dalam perancangan buku ini adalah kertas
berukuran Kuarto (21 cm X 27,5 cm atau 8,5 inch X 10,8 inch) lebih
pendek dari ukuran A4, bertujuan agar mudah dibaca dari segi ukuran
dan mudah dibawa.

B. Stiker
Desain stiker disini berfungsi sebagai merchandise juga pendamping
buku koleksi museum, melalui stiker ini diharapkan agar pengunjung lebih
cepat mengetahui nama-nama koleksi yang ada di Museum Sri Baduga.
Menggunakan kertas stiker chromo agar terlihat jelas dan tidak mudah robek
atau luntur jika terkena gesekan.

Gambar 3.5
(Desain stiker benda koleksi Museum Sri Baduga Bandung)

18

C. Totebag
Totebag disini berfungsi sebagai merchandise juga pendamping buku
koleksi museum, totebag tersebut digunakan sebagai alat penyimpanan untuk
membawa buku dari Museum Sri Baduga. Menggunakan bahan kanvas dan
print untuk bagian desain.

Gambar 3.6
(Desain totebag Museum Sri Baduga Bandung)
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3.3.1 Gaya Visual
1) Pertama memotret beberapa koleksi yang ingin ditampilkan di buku
koleksi museum, setelah itu masuk ke tahap pengolahan digital untuk
menyeleksi bagian-bagian yang tidak digunakan dan memberi tone
natural pada foto tersebut.

Gambar 3.7
(Kereta Kencana Paksinagaliman)

Gambar 3.8
(Kereta Kencana Paksinagaliman setelah di seleksi)
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2) Batas margin isi buku, berjarak masing-masing 1,5 cm yang
bertujuan agar tulisan atau gambar tidak terpotong saat melalui proses
cetak.

Gambar 3.9
(Ukuran batas margin isi buku)
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3) Tipografi huruf yang digunakan berjenis serif (berkait) karena
mengikuti tema yang diangkat yaitu benda-benda koleksi museum yang
sudah ada sejak dahulu.

Gambar 3.10
(Tipografi huruf pada Buku Koleksi Museum Sri Baduga, Pemilihan Tipografi tersebut di
sesuaikan dengan Konsep Desain)
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3.4

Konsep Buku
3.4.1 Sketsa Konsep Perancangan

Gambar 3.11
(Sketsa Konsep Perancangan pada Cover buku koleksi)

3.4.2 Skema Warna Pada Buku Koleksi
Pemilihan warna menggunakan warna coklat sebagai warna dasar dan
hitam sebagai aksen warna, di ambil dari keseluruhan benda-benda
koleksi itu sendiri yang sudah ada sejak zaman dahulu, namun dikemas
dengan desain yang modern dan ditujukan untuk pelajar.
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Gambar 3.12
(Skema warna untuk mewakili cover buku pada perancangan buku koleksi)

3.5

Hasil Perancangan
Hasil perancangan dibawah merupakan sebuah simulasi (mock up) bila
diterapkan pada buku yang sebenarnya, di cetak dengan ukuran kertas
kuarto, dijilid menggunakan soft cover, dan berjumlah 39 halaman
berwarna.
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Gambar 3.13
(Penerapan buku pada mock up)

Gambar 3.14
(Penerapan sticker pada mock up)
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Gambar 3.15
(Penerapan totebag pada mock up)
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