BAB 3
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Strategi Perancangan
3.1.1 (5W+1H)

WHAT

Desain UI Aplikasi Marketplace Karya seni yang
diberi nama Pasart

WHY

Untuk memudahkan para seniman untuk memasarkan
dan menjual karya seni nya

WHO

WHERE

Para Seniman baik seniman tradisional atau digital

Aplikasi Mobile berbasis Android maupun Iphone dan
Landing page website untuk desktop

WHEN

HOW
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Desain UI Aplikasi ini dibuat menggunakan :
a. Adobe XD untuk wireframe, design dan
prototype
b. Corel Draw dan Adobe Illustrator untuk
pembuatan icon dan logo

Tabel 3.1 (5W +1H)

20

21

3.1.2 Analisis STP (Segmentasi, Targetting, Positioning)
3.1.2.1 Segmentasi

Segmentasi Geografis

Tujuan penulis membuat rancangan desain
UI Aplikasi ini untuk mempermudahkan
para seniman dalam memasarkan atau
menjual karya seni nya. Oleh karena itu,
aplikasi ini ditujukan untuk para pegiat seni
atau seniman di Bandung, Jawa barat,
Indonesia

Segmentasi Demografi

Usia : Remaja hingga dewasa, Dimulai dari
umur 18 atau sudah bisa mendapatkan tanda
pengenal
Gender : Ditujukan baik untuk Laki-laki
maupun perempuan
Kelas Sosial : Ditujukan bagi semua
kalangan masyarakat yang umumnya
mempunyai Smartphone dan bisa berkarya
dalam bidang karya seni.

Segmentasi Psikografis

Ditujukan bagi orang orang yang memang
mencintai karya seni khusus nya di daerah
Bandung, umumnya di Indonesia

Segementasi Perilaku

Ditujukan bagi orang orang yang ingin
menghasilkan uang dari karya seni nya itu,
baik sebagai mata pencaharian pokok,
maupun sampingan
Tabel 3.2 Segementasi
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3.1.2.2 Targeting
Terkadang para seniman seniman independen mereka bingung untuk
menjual hasi karyanya, memasarkan di marketplace facebook terkadang tidak
begitu tertuju dengan benar targetnya, memasarkan di pameran seni,
membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan hanya ada di waktu waktu tertentu
saja, maka dari itu supaya para seniman bisa menjual kapan saja dan dimana
saja karya seninya, penulis ingin mewadahi itu semua dengan suatu aplikasi
yang bernama Pasart yang nantinya target pasarnya akan tertuju jelas karena di
aplikasi itu memang dikhususkan sebagai marketplace karya seni.
3.1.2.3 Positioning
Aplikasi “Pasart” memposisikan diri sebagai Platform aplikasi untuk
jual beli karya seni, yang nantinya kita bisa membeli karya seni yang sudah ada
maupun memesan karya seni yang kita inginkan sebagai pembeli kepada
penjual dengan cara komisi .
3.2 Analisa Obyek/ Materi Komunikasi
Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dari tahap pengumpulan data
ditetapkan obyek dalam perancangan ini yaitu, karya seni, penjual dan pembeli.
Kategori karya seni yang terdapat di aplikasi nanti ada 7 kategori yang kedepan nya
nanti akan terus bertambah seiiring perkembangan jaman dan kebutuhan market,
dan 7 kategori ini yaitu : Painting, Printmaking. Collage, Sculpture, Photography,
Drawing. Digital Art, Webbing, dan Animasi. Adapun permasalahan yang diangkat
yaitu, sulitnya para seniman dalam memasarkan karyanya, yang membutuhkan
biaya dan waktu yang tidak sedikit sehingga dengan adanya aplikasi ini diharapkan
bisa sedikit memudahkan mereka dalam memasarkan dan menjual karya seni nya.
Oleh karena itu pesan yang ingin disampaikan melalui rancangan user interface
aplikasi marketplace karya seni adalah sebagai berikut :
1. Kemudahan
Kemudahan berarti rancangan user interface yang dibuat dalam aplikasi ini
akan memberikan kemudahan bagi pengguna baik dari penjual maupun pembeli
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kemudahan-kemudahan yang akan di dapatkan dalam rancangan tersebut yaitu
sebagai berikut :
a. User Interface yang mudah dipahami
Hal tersebut dikarenakan karena perancangan user interface ini sangat
user friendly, sehingga orang awam maupun expert yang sudah biasa
mengakses aplikasi marketplace umum tidak akan terlalu kebingungan.
Selain itu untuk pendaftaran sangat mudah, karena hanya membutuhkan
email atau nomer hp dan username beserta password .
b. Cara login yang mudah
Bagi pengguna yang akan daftar akan disediakan 2 pilihan yaitu daftar
sebagai Seller (Penjual) atau Buyer (Pembeli) bagi yang memilih
sebagai seller (Penjual) akan diberi info-info dan kiat kiat jualan sebagai
penjual di aplikasi tersebut sebelum ke halaman daftar. Bagi pengguna
yang ingin mencari karya seni atau sebagai pembeli hanya daftar seperti
biasa, tapi sebelum itu akan diarahkan ke halaman dimana kategori apa
yang ingin pembeli cari, sesudah itu maka pembeli tinggal daftar seperti
biasanya, bisa menggunakan email, facebook maupun akun google .

2. Efektif
Selain menawarkan kemudahan dalam mencari karya seni dan menjual
karya seni, desain user interface ini dirancang dengan layout yang simple
dan mudah digunakan dengan berbagai fitur yang akan membantu dalam
proses pencarian karya seni yang di inginkan atau sebagai penjual yang
ingin memasarkan karya seninya, fitur fitur tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sebagai Pembeli
1)

Kategori yang teratur
Dalam mencari karya seni pembeli bisa memilih dengan
memilih jenis kategori yang di inginkan semisal pembeli
memilih kategori Painting, maka karya seni yang akan
ditampilkan adalah karya seni yang menggunakan kategori
painting, setelah memilih kategori painting maka pembeli
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juga bisa memilih style karya seni yang digunakan, sehingga
karya seni yang diinginkan bisa lebih tertuju.
2) Filter
Dalam filter ini pembeli dapat mencari karya seni lebih
akurat karena di filter ini pembeli akan ditampilkan tampilan
untuk memilih :
A. Kategori
Kategori yang diinginkan yang terdiri dari 7 kategori
B. Tipe Kategori
Setelah memilih kategori pembeli bisa memilih tipe dari
kategori itu sendiri, seperti contoh tipe dari kategori
Painting adalah, Acrylic, Gouache, Oil dan yang lain
nya.
C. Style
Style ini adalah gaya dari tipe kategori itu seperti
contohnya dari style/atau gaya yaitu : Surrealistic,
Photorealistic, Cartoon dan lain sebagainya
D. Harga
Terdapat slide untuk menentukan harga dari minimum
hingga maksimum untuk harga karya seni itu sendiri.
E. Warna
Ada beberapa warma pilihan yang sudah dipilih sistem,
tapi pembeli bisa mengaturnya jika ingin yang lain,
fungsi dari filter warna ini adalah untuk menentukan
dominan warna pada karya seni yang ingin dicari
F. Lokasi
Untuk memfilter lokasi penjual bisa memilih khusus
semisal di Indonesia, ataupun dimana saja.
G. Kirim
Untuk memfilter apakah karya seni nya bisa dikirim
kemana saja atu tidak .
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H. Size
Untuk memilih ukuran karya seni nya, tersedia ukuran
Medium, Large dan Extra Large, untuk detail ukuran nya
akan diatur oleh penjual itu sendiri.
I. Orientasi
Untuk memilih jenis karya seninya apalah berbentuk
kotak, landscape ataupun potrait
3) Preview Foto
Sebelum melihat secara detail karya seni yang akan kita
lihat, kita melihatnya dahulu dalam bentuk preview yang
menampilkan foto foto karya seni tersebut dan deskripsi
singkat serta harga dari karya seni tersebut.
4) Fullscreen foto
Setelah melihat preview karya seni yang ingin pembeli lihat,
maka pembeli bisa melihat nya secara detail, dalam melihat
secara detail pembeli bisa mengklik foto tersebut sehingga
akan menampilkan foto secara full, selain itu dihalaman ini
pembeli bisa memuat informasi yang lebih detail mengenai
karya seni ini, mulai dari foto, deskripsi, harga, ukuran dan
yang lain nya.
5) Terakhir dilihat
Di halaman utama, apa yang kita pernah akses akan muncul
di bagian terakhir dilihat
3. Dapat dipercaya
Untuk membangun kepercayaan antara pengguna sebagai pembeli dan
seller sebagai penjual begitu pula sebaliknya, maka rancangan user interface ini
akan dibuat dalam beberapa fitur yang dapat mendukung hal tersebut
diantaranya :
a. Syarat dan ketentuan (terms & condition)
Halaman terms & condition akan muncul saat penjual atau pembeli
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membuat akun.
Syarat dan ketentuan sebagai konsumen
1) Sebagai seorang konsumen, anda hanya dapat membeli Produk
dari Platform ini jika sudah berusia minimal 18 Tahun
2) Sebagai Konsumen anda memiliki hak komplain apabila Produk
yang diterima rusak, atau tidak sesuai kesepakatan awal.
3) Platform ini hanya menyediakan penggunaan untuk domestik
dan pribadi, Konsumen setuju untuk tidak menggunakan produk
untuk tujuan komersial, bisnis, atau penjualan Kembali.
Platform atau aplikasi tidak bertanggung jawab jika konsumen
kehilangan keuntungan, kehilangan bisnis, ganguan bisnis atau
kehilangan peluang bisnis
4) Saat melakukan pembelian produk, konsumen menyetujui
bahwa
A. Pembeli bertanggung jawab untuk membaca, memahami,
dan menyetujui informasi/deskripsi keseluruhan produk
sebelum membuat tawaran atau komitmen untuk membeli
B. Pembeli mengakui bahwa warna sebenernya dari produk
sebagaimana terlihat dalam Aplikasi tergantung pada layar
handphone pembeli.
C. Pengguna aplikasi masuk kedalam kontrak yang mengikat
sceraha hukum untuk membeli produk ketika pengguna
membeli suatu barang
5) Pembeli memahami sepenuhnya untuk melakukan transaksi di
dalam aplikasi. Pihak aplikasi tidak bertanggung jawab apabila
pengguna melakukan transaksi diluar aplikasi
6) Pembeli disarankan untuk selalu memeriksa kembali jumlah
nominal pembayaran yang tertera pada halaman tagihan yang
seharusnya dibayarkan.
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7) Pembeli wajib melakukan konfirmasi produk setelah menerima
produk yang di pesan, dalam waktu 3 hari, jika lebih dari itu
maka pihak aplikasi akan menganggap transaksi telah selesai
8) Setiap syarat dan ketentuan diatas harus dipatuhi, jika terdapat
pelanggaran pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan
kebijkan aplikasi dan hukum yang berlaku
Syarat dan ketentuan ini akan terus diperbarui seiring perkembangan
dan update aplikasi.
Syarat dan ketentuan sebagai penjual adalah :
1) Penjual wajib menyertakan foto dan deskripsi dengan lengkap
dan jelas sesuai dengan kondisi produknya, apabila terdapat
ketidaksesuaian pembeli dapat mengajukan komplain kepada
penjual
2) Penjual wajib menjaga kerahasian pembeli yang terdapat dalam
aplikasi , dan dilarang menyalahgunakan data informasi pembeli
dan bentuk apapum.
3) Penjual wajib selalu memasukan nomer resi dan info mengenai
pengiriman kepada pembeli
4) Penjual tidak boleh mengubah kurir yang memang sudah dipilih
oleh pembeli dan sudah melakukan konfirmasi untuk
pengiriman
5) Produk yang dijual oleh penjual merupakan karya asli penjual,
soal plagiarisasi dan sebagainya itu menjadi tanggung penjual
6) Setiap syarat dan ketentuan diatas harus dipatuhi, jika terdapat
pelanggaran pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan
kebijkan aplikasi dan hukum yang berlaku
Syarat dan ketentuan bagi penjual dan pembeli untuk saat ini bersifat
sementara dan untuk kedepannya ada kemungkinan untuk di update
dan ditambahkan lagi jika perlu .
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b. Chat
Melalui fitur chat ini pengguna aplikasi dapat menghubungi penjual
untuk berkomunikasi secara langsung melalui kolom chat yang
sudah disediakan aplikasi.
c. Review
Fitur ini bertujuan untuk meyakinkan calon pembeli dan juga menambah
kepercayaan calon pembeli, sebelum melakukan transaksi, fitur ini
menampilkan tanggapan tanggapan dari pembeli sebelumnya .
3.3 Analisa Strategi Komunikasi Visual
3.3.1 Tujuan Komunikasi
Dalam perancangan ini ada satu masalah utama yang di hadapi yaitu
sulitnya para seniman untuk memasarkan karya seni nya baik secara offline
yang membutuhkan banyak waktu dan biaya, maupun secara online yang
kadang tidak tertuju dengan baik pasarnya, oleh karena itu tujuan komunikasi
dalam perancangan ini adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara
baik dan efektif melalui visualisasi rancangan user interface aplikasi
marketplace karya seni. Melalui rancangan tersebut para seniman dan
konsumen dapat dengan mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan
dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan melalui rancangan tersebut,
seperti, cepat, mudah dan efektif untuk memasarkan karya seni, atau mencari
karya seni untuk dibeli.
3.3.2 Strategi Visual
Untuk menyampaikan maksud, pesan dan tujuan dibuatnya perancangan
user interface aplikasi marketplace karya seni, dilakukan cara-cara sebagai
berikut :
1. Komposisi
Komposisi dalam rancangan akan dibuat cukup dinamis, fitur
ataupun tombol tombol yang disediakan, sesuai dengan
kebutuhan pengguna tanpa menggangu informasi utama yang
akan di tampilkan, seperti contoh, menu utama yang dibawah
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layer tidak akan bergerak pada saat layer di gulir keatas atau
kebawah atau bisa disebut istilahnya yaitu (fix position when
scrolling). Komposisi fitur maupun tombol akan dibuat simetris
kiri dan kanan atau rata tengah, sebagai upaya untuk
keseimbangan (balance) bentuk ikon ikon kategori yang disertai
text untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui ikon apa
yang dimaksud.
2. Layout
Pada aplikasi ini secara umum jenis layout yang digunakan
adalah linear layout dengan menampilkan elemen secara
horizontal ataupun vertical, namun secara spesifik ada beberapa
jenis layout yang berbeda tergantung konten dan kebutuhan yang
ditampilkan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis layout
yang digunakan dan peletakan konten yang dapat mewujudkan
fitur yang dibutuhkan sebagai berikut :
a. Informasi utama seperti artist unggulan, kategori dan jenis
dari kategori, dan terakhir dilihat akan ditampilkan di
halaman utama dengan urutan dari atas kebawah.
b. Peletakan informasi-informasi seperti judul dari karya, nama
penjual serta rating dari penjual akan dibuat sama satu sama
lain.
c. Logo akan diletakan di atas sejajar dengan tombol kategori
dan tombol profil, logo akan disimpan di tengah tengah dari
kedua tombol itu .
d. Produk produk yang sedang dijual akan ditampilkan dalam
jenis layout linear layout vertical yang Menyusun kebawah
3. Tipografi
Tipografi yang akan digunakan dalam perancangan desain user
interface adalah tipografi tipe sans serif yaitu :
Jenis font : Sans Serif
Type Font : Segoe UI Family
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4. Warna
Warna dalam colour wheel terbagi menjadi 3 bagian yaitu :
a. Warna primer adalah warna utama yang terdiri dari biru,
merah, kuning dan ketiga warna ini bisa disebut juga Hue.
b. Warna sekunder adalah warna warna yang dihasilkan dari
percampuran warna-warna primer (biru, merah, kuning)
contoh warna yang dihasilkan nya seperti, hijau, oranye dan
ungu.
c. Warna tersier merupakan warna yang dihasilkan dari
campuran satu warna primer dengan satu warna sekunder
dalam sebuah ruang warna.
Berdasarkan pengertian diatas penulis menggunakan warna biru
untuk warna utama dipadukan dengan warna kuning dan putih,
warna warna yang digunakan adalah warna yang dapat mewakili
kepercayaan, kesan professional dan simbol kekuatan dan
dipadukan dengan background yang di penuhi dengan elemen
elemen grafis suapaya terlihat tidak kosong tapi tetap
menyisakan white space sebagai ruang untuk bernafas.

3.3.3 Perencanaan Media
Dalam perancangan sebuah user interface media paling umum
digunakan ada dua yakni aplikasi dan web, begitu pula dalam perancangan
aplikasi marketplace karya seni ini, kedua media tersebutlah yang akan
menjadi standar perancangan, Aplikasi di tetapkan sebagai media utama
sedangkan web sebagai media pendukung, dan web hanya akan dibuat
tampilan landing page nya saja .

31

3.4 Konsep Desain
3.4.1 Brainstorming

Gambar 3.1 Brainstorming
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3.4.2 Mindmapping

Gambar 3.2 Mindmapping
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3.4.3 Persona User

Gambar 3.3 Persona User Mahasiswa

Gambar 3.4 Persona User Pengusaha
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Gambar 3.5Persona User Seniman

Gambar 3.6 Persona User Kolektor
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3.4.4 Rumusan Konsep
Berdasarkan target audience serta masalah utamanya maka konsep yang
akan di usung adalah “Usability” yang berarti kualitas dari suatu desain atau
sistem yang mudah dipahami dan digunakan sehingga pengguna dapat
mengakses fungsi sistem secara efektif dan efisien. Hal inilah yang menjadi
dasar selama perancangan desain user interface ini dengan memfokuskan pada
simplicity atau kesederhanaan tetapi tetap terlihat modern.
Tampilan ikon-ikon akan dibuat dengan jenis outline broken icon yang
berarti ikon yang dibuat hanya terbuat dari stroke yang putus-putus
dikombinasikan dengan warna utama yaitu biru dan juga hitam. Dikombinasikan
dengan tombol tombol yang jelas menggunakan warna utama yaitu biru
bertujuan untuk membantu pengguna cepat mengetahui mana tombol mana
bukan. Dari segi layout akan dibuat dalam bentuk Linear layout yang
dikombinasikan antara vertical dan horizontal yang menyusun kebawah yang
berfungsi untuk scrolling serta tombol utama yang akan tetap diam dan tidak
bergerak walaupun dalam keadaan scrolling.
3.4.5 Konsep Komunikasi
3.4.5.1 Materi Pesan
Dalam perancangan user interface aplikasi marketplace karya seni
ada 3 obyek yang ingin disampaikan yaitu karya seni, penjual, dan pembeli,
sebagai obyek yang mendasari dari perancangan ini, sedangkan pesan utama
yang ingin disampaikan kepada audiens adalah aplikasi yang mudah
digunakan, efektif serta dapat dipercaya dan bermanfaat.
3.4.5.2 Target Audience
Secara umum yang menjadi target dalam perancangan ini adalah
semua lapisan masyarakat yang ingin mencari karya seni atau menjual karya
seni nya, namun khusus nya atau target potensialnya dalam perancangan
yaitu masyarakat yang bekerja dalam bidang seni, yang kesulitan dalam
memasarkan atau menjual karya seninya, sehingga adanya aplikasi ini
diharapkan bisa mengatasi permasalahan itu semua.
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3.4.5.3 Visual
Untuk menarik minat konsumen tampilan yang dirancancang dalam
aplikasi ini adalah clean, modern dan minimalis, sesuai dengan karakteristik
target audiens. Modern selalu identic dengan hal-hal yang kekinian,
sedangkan minimalis dan clean adalah unsur yang sederhana tidak
mencolok dan terlihat bersih sehingga mendapatkan efek atau kesan yang
baik.
3.4.5.4 Strategi Komunikasi
Untuk menyampaikan pesan kepada target audiens digunakan visual
yang berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan seperti layout yang
dibuaat dalam bentuk linear layout yang dibuat dalam grid marketplace
pada umumnya supaya memudahkan dan mudah dikenali, serta
menggunakan ikon ikon yang umumnya biasa digunakan tetapi finishing
nya dibuat menjadi outline icon. Sedangkan untuk fitur fitur yang
memudahkan untuk melakukan pencarian disediakan seperti filter yang
sangat lengkap pengaturan nya yang bisa diatur sedemikian rupa.
3.4.5.5 Perencanaan Media
1. Media Utama
Dalam perancangan ini media utama yang digunakan adalah aplikasi
mobile seperti aplikasi android atau aplikasi iphone dengan resolusi
layer seperti dibawah ini :

Gambar 3.7 Ukuran layar mobile
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2. Media Pendukung
Untuk mendukung media utama dibuatlah website yang biasa
dioperasikan melalui PC/Komputer dengan resolusi layar seperti
dibawah ini :

Gambar 3.8 Ukuran Layar PC

3. Media Promosi
a. Roll Up Banner
Digunakan sebagai media yang dapat memuat informasi
singkat

mengenai

aplikasi,

adapaun

penggunaannya

diletakkan didepan stan atau booth pameran.

Gambar 3.9 Roll Up Banner
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b. T-shirt
Digunakan sebagai media promosi yang lebih efektif dan
fleksibel karena kaos bisa digunakan dimana saja sehingga bisa
menjadi iklan berjalan dan bisa menjangkau lebih banyak
audiens.

Gambar 3.10 T-Shirt

c. Tote bag
Digunakan sebagai merchandise dan media promosi yang
sederhana dan kegunaanya bisa dipakai dalam jangka waktu
yang lama, karena fungsinya seperti untuk membawa sesuatu,
tote bag juga bisa menjadi iklan berjalan ketika dibawa oleh
pemiliknya .

Gambar 3.11 Totebag
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3.5 Konsep Kreatif
3.5.1 Sumber Inspirasi
Kompetitor & App mobile lainnya
Adanya kompetitor dan beberapa aplikasi mobile lainnya menjadi
sumber inspirasi dalam perancangan yang dilakukan, dengan mempelajari
cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari beberapa aplikasi. Seperti aplikasi
Tokopedia dengan tampilan produknya atau aplikasi fiver dengan tampilan
kategorinya

Gambar 3.12 Aplikasi yang menjadi inspirasi

3.5.2 Typografi
Font yang digunakan dalam perancangan ini secara kesuluruhan
menggunakan jenis font sans serif (font yang tidak memiliki ekor). Untuk logo
menggunakan font Comfortaa yang berjenis sans serif dengan sentuhan rounded
supaya terlihat lebih modern dan dapat dipercaya.
COMFORTAA
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Sedangkan untuk body text, headline maupun sub headline menggunakan font
Segoe UI agar lebih mudah dibaca, sederhana dan modern, font jenis ini adalah font
yang sering digunakan dalam aplikasi android ataupun aplikasi iphone.

SEGOE UI
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
3.5.3 Palet Warna
Warna-warna yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah warna
warna yang bersifat netral yaitu biru yang bermakna kepercayaan dan professional
selain itu dikombinasikan dengan kuning dan putih yang bermakna elegan dan putih
supaya terlihat damai dan bersih .
Warna Utama

Gambar 3.13 Warna Utama

Warna Pendukung

Gambar 3.14 Warna Pendukung
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3.6 Konsep Kreatif
3.6.1 Eksplorasi Ide
3.6.1.1 Sketsa Tampilan dan Konten Aplikasi

Gambar 3.15 Sketsa Splashscreen dan login
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Gambar 3.16 Sketsa Home, kategori, keranjang dan detail produk
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Gambar 3.17 Sketsa Chat, komisi, keranjang, bayar dan notifikasi sukses

44

Gambar 3.18 Sketsa Metode Pembayaran, Filter, dan atur alamat
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Gambar 3.19 Sketsa Chat, komisi, keranjang, bayar dan notifikasi sukses
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3.6.2 Implementasi Digital
1. Logo
Dalam perancangan logo pada aplikasi ini, saya menggunakan jenis
logo “Letter Form Logo” yang berarti dalam pengertian nya adalah
logo yang dibuat dengan menggunakan satu atau dua huruf inisial
sebuah perusahaan yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa, pada
kasus perancangan ini saya mengambil dua inisial dari brand Pasart
yaitu huruf “P” dan huruf “A” dalam perancangan nya logo dibuat
menggunakan software Corel Draw

Gambar 3.20 Perancangan Logo Pasart

Setelah itu peracangan dilanjutkan dengan menambahkan
identitas brand. Adapun nama brand yang digunakan adalah
“Pasart” Brand tersebut berasal dari gabungan dua kata yaitu kata
Pasar dari Bahasa Indonesia yang berarti suatu tempat atau proses
interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari
suatu barang atau jasa tertentu, atau dapat disimpulkan yang berarti
Tempat adanya proses jual beli. Dan kata Art dalam Bahasa inggris
yang berarti Seni, maka digabungkan menjadi kata “Pasart” yang
diartikan Suatu tempat jual beli karya seni.
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Gambar 3.21 Perancangan Logo dan penggunaan warna logo

Setelah itu ditambahkan juga kata Marketplace Art sebagai
penjelas dari logo tersebut. Dan juga terdapat elemen desain yaitu
icon keranjang untuk memperkuat maksud dari logo tersebut. Selain
itu untuk penggunaan logo telah diatur ketika logo diterapkan dalam
background berwarna terang, gelap ataupun berwarna .
2. Ikon ikon Aplikasi
Ikon ikon dirancang guna untuk mempermudah pengguna
dalam menggunakan dan melakukan pembacaan informasi yang
dimaksud. Adapun bentuk dari ikon ikonnya diadaptasi dari
berbagai referensi baik gambar yang sudah ada dan familiar ataupun
dari bentuk asli benda aitu sendiri
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Gambar 3.22 Perancangan lineart ikon kategori

Jenis gaya desain yang digunakan dalam pembuatan ikon-ikon
informasi adalah outline icon yang selanjutnya akan diberi
pewarnaan kombinasi dari biru dan hitam

Gambar 3.23 Perancangan ikon kategori yang sudah diwarnai

3.7 Konsep Visual
Setelah membuat sketsa aplikasi, logo dan ikon ikon aplikasi maka Langkah
selanjutnya adalah membuat skesta itu menjadi sebuah Wireframe. Adapaun
Wireframe tersebut adalah proses perancangan informasi hierarki dari desain.
Sehingga memudahkan kita dalam perencanaan layout seseuai dengan rencana kita
dalam perancangan user interface.
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3.7.1 Wireframe
Sebelum membuat desain user interface, hal yang harus dilakukan
sebelum itu tentu saja adalah membuat wireframe. Dalam perancangan
suatu aplikasi atau website dalam perancangan user interface salah satu
tahap sebelum masuk ke desain yang sesungguhnya adalah membuat
wireframe. Adapun hasil perancangan wireframe aplikasi yang hendak saya
rancang adalah sebagai berikut :
1. Splash Screen
Splash Screen adalah halaman awal sebelum masuk ke menu
selanjutnya.

Gambar 3.24 Wireframe Splash Screen

2. Login
Halaman login yang berfungsi untuk mendapatkan akses ke
aplikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata samdi
mereka dengan cara registrasi terlebih dahulu melalui email,
atau melalui akun sosial media mereka .
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Gambar 3.25 Wireframe Daftar aplikasi

3. Home
Home atau Halaman utama adalah halaman yang memuat
informasi utama dalam aplikasi tersebut

Gambar 3.26 Wireframe home

4. Kategori
Halaman ini adalah halaman yang memuat kategori karya seni
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apa saja yang terdapat dalam aplikasi

Gambar 3.27 Wireframe Kategori

5. Kategori terpilih
Karena pada perancangan ini yang difokuskan adalah kategori
Painting maka dibawah ini adalah tampilan jika memilih salah
satu kategori .

Gambar 3.28 Wireframe kategori painting
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6. Preview Produk
Berikut adalah tampilan ketika kita memilih salah satu produk
yang ingin kita lihat, dibawah ini adalah tampilan singkat dari
produk tersebut

Gambar 3.29 Wireframe Preview Produk

7. Detail Produk
Halaman ini adalah halaman detail produk yang dimana memuat
informasi lengkap tentang produk yang akan kita beli

Gambar 3.30 Wireframe Detail Produk
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8. Pesan
Halaman untuk bertanya kepada penjual mengenai apapun yang
ingin ditanyakan melalu produknya

Gambar 3.31 Wireframe Pesan

9. Komisi
Selain membeli karya yang sudah jadi, fitur di aplikasi ini yang
menarik adalah fitur komisian nya dimana pembeli bisa
memesan karya seni yang diinginkan
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Gambar 3.32 Wireframe Komisi

10. Keranjang
Halaman ini memungkinkan pengguna mengetahui produk apa
aja yang sudah dimasukkan kedalam keranjang

Gambar 3.33 Wireframe Keranjang

11. Metode Pembayaran
Halaman ini memungkinkan pengguna untuk mengatur alamat,
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mengatur pembayaran serta kurir yang diinginkan

Gambar 3.34 Wireframe Metode Pembayaran

12. Filter
Halaman ini memungkinkan pengguna untuk memfilter produk
yang mereka cari dengan lebih spesifik

Gambar 3.35 Wireframe Filter

13. Menu
Halaman ini memungkinkan pengguna mengakses semua yang
ada di aplikasi
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Gambar 3.36 Wireframe Menu Profil

14. Profil Toko
Halaman ini memungkinkan pengguna mengetahui apa saja
yang bisa dilakukan dalam Profil toko

Gambar 3.37 Wireframe Profil Toko
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15. Menambahkan Produk
Halaman ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan
produk nya yang hendak akan dijual

Gambar 3.38 Wireframe Menambahkan Produk

16. List Produk
Halaman ini memungkinkan pengguna mengetahui produk apa
saja yang sudah dipublikasikan untuk dijual

Gambar 3.39 Wireframe Daftar Karya
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3.8 Deskripsi Hasil Perancangan
3.8.1 Media Utama
a. Splash Screen

Gambar 3.40 Design Splashscreen dan tampilan sesudah splashscreen
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b. Login

Gambar 3.41 Design Splashscreen dan tampilan sesudah splashscreen

60

c. Home

Gambar 3.42 Design Home

d. Kategori

Gambar 3.43 Design Kategori
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e. List Produk dalam Kategori

Gambar 3.44 Design Painting

f. Detail Produk

Gambar 3.45 Design Detail Produk
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g. Komisi

Gambar 3.46 Design Komisi

h. Obrolan

Gambar 3.47 Design Obrolan
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i. Keranjang dan Pembayaran

Gambar 3.48 Design Keranjang dan pembayaran
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j. Jenis Metode Pembayaran

Gambar 3.49 Metode pembaayran melalui kredit, paypal dan bank
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k. Filter

Gambar 3.50 Design Filter
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l. Tampilan awal jika memilih menjadi penjual

Gambar 3.51 Design Tampilan awal sebelum login jika sebagai penjual

m. Menu

Gambar 3.52 Design Menu Profil
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n. Profil

Gambar 3.53 Design Profil Toko
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o. Info Profil
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Gambar 3.54 Design Info Profil

p. Tambah Karya/Produk

Gambar 3.55 Design Tambah Produk/karya

q. Daftar Karya

70

Gambar 3.56 Design List karya Produk

r. Daftar Alamat Pengiriman
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Gambar 3.57 Design Alamat Pengiriman

s. Notification Sukses

Gambar 3.58 Design Notifikasi Belanja dan komisi sukses
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t. Notifikasi

Gambar 3.59 Design Notifikasi

u. Pesan

Gambar 3.60 Desain Pesan Masuk
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v. Lelang

Gambar 3.61 Lelang

74

3.8.2 Media Pendukung
a. Landing Page Website

Gambar 3.62 Desain Landing Page
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Gambar 3.63 Desain Landing Page 2
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3.8.2 Media Promosi
a. Roll up Banner

Gambar 3.64 Roll Up Banner Tampak depan

Gambar 3.65 Roll Up Banner Tampak Menyamping
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b. T-Shirt

Gambar 3.66 Design T-shirt 01

Gambar 3.67 Design T-shirt 02
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c. Tote Bag

Gambar 3.68 Design Tote Bag 01

Gambar 3.69 Design Tote Bag 02
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3.9 Pembahasan hasil Perancangan
3.9.1 Media Utama
a. Splash Screen

Gambar 3.70 Splash Screen

Pada tampilan Splash screen komponen yang ditampilkan berupa
illustrasi seorang wanita yang sedang membawa totebag dengan
logo Pasart disana, beserta ikon ikon kategori. Splashscreen ini akan
tampil setelah beberapa detik saja kemudian akan masuk ke halaman
selanjutnya yang ada pilihan apa pengguna mau mencari karya seni
atau menjual karya seni atau langsung daftar untuk menggunakan
aplikasi .
b. Masuk/Daftar

Gambar 3.71 Masuk/Daftar
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Pada tampilan ini pengguna dipersilahkan untuk daftar jika belum
mempunya akun dan masuk langsung jika memang sudah pernah
daftar sebelumnya. Adapun untuk daftar ada beberapa pilihan yaitu
bisa melalui email, akun google ataupun akun sosial media .
c. Home

Gambar 3.72 Homepage

Pada tampilan ini menampilkan kesuluruhan fungsi dari aplikasi
mulai dari kategori kategori, sederet artist yang populer dan
beberapa produk yang memang sudah di akses, selain itu dalam
menu home kita bisa mengakses info profil, pesan, keranjang,
notifikasi dan fitur fitur lainnya .
d. Kategori

Gambar 3.73 Katgori

Pada halaman ini terdapat beberapa kategori yang sudah ada melalui
aplikasi, tetapi meskipun begitu pengguna bisa menambahkan
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kategori, jika ada kategori yang baru.

e. List Produk/Karya berdasarkan Kategori

Gambar 3.74 List Produk

Halaman ini muncul ketika pengguna memilih salah satu kategori
yang diinginkan, seperti dalam gambar, pengguna memilih kategori
Painting, maka akan menampilkan produk/karya yang memang
berjenis Painting. Selain itu ketika memilih salah satu kategori,
maka akan ada pilihan lagi jika ingin lebih spesifik dengan memilih
tipe dari kategori yang dipilih .
f. Tampilan Produk yang dipilih

Gambar 3.75 Tampilan produk

Tampilan produk dibuat menjadi dua tahap, ketika pengguna
mengklik salah satu produk maka akan tampil preview singkat dari
produk tersebut, jika ingin melihat lebih detail maka pengguna bisa
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mengklik lihat detail pada halaman tersebut, maka akan tampil info
mengenai produk tersebut dengan lebih lengkap .

g. Komisi

Gambar 3.76 Komisi

Ketika pengguna melihat produk dengan detail yang lengkap, maka
pada halaman tersebut, pengguna bisa membeli produk itu dan
membuat komisi pada penjual tersebut, ketika pengguna memilih
tombol komisi maka halaman ini akan muncul, dan selanjutnya
pengguna tinggal mengisi form yang tersedia mulai dari budget,
keterangan, tenggat waktu, dan gambar jika perlu, jika sudah
mengisinya dengan lengkap pengguna tinggal mengajukan kepada
penjual tersebut .
h. Halaman Obrolan

Gambar 3.77 Halaman Obrolan

Pada halaman detail produk yang dipilih, pengguna bisa bertanya
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kepada penjual dengan men-tap tombol chat, kemudian halaman ini
akan muncul, pada halaman chat pengguna bisa mengirim dokumen
atau gambar jika memang diperlukan.

i. Keranjang

Gambar 3.78 Keranjang

Halaman keranjang adalah halaman untuk mengetahui apa saja yang
sudah kita masukan kedalam keranjang, setelah kita yakin untuk
membelinya maka langkah selanjutnya adalah untuk membayarnya,
pada halaman bayar, pengguna bisa mengatur alamat, metode
pembayaran hingga kurir yang ingin kita gunakan
j. Filter

Gambar 3.79 Filter

Halaman ini berfungsi untuk memfilter produk yang ingin kita cari
supaya menjadi lebih spesifik yang dimulai dari Kategori, tipe
kategori, style dari kategori, range harga, warna dan yang lain nya
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k. Tampilan jika memilih ingin menjadi penjual

Gambar 3.80 Tampilan jika ingin menjadi penjual

Pada aplikasi ini ada dua pilihan ketika ingin sampai ke halaman
daftar atau masuk ke dalam aplikasi ini, jadi penjual atau menjadi
pembeli, ketika kita memlih untuk menjadi penjual maka halaman
diatas akan muncul sebagai keunggulan-keunggulan dan tips singkat
untuk berjualan di Pasart
l. Menu

Gambar 3.81 Tampilan Menu

Pada perancangan menu menu dibuat muncul ketika mengklik ikon
profil. Animasi menu akan muncul dari samping dan background
akan otomatis dibuat buram supaya pengguna fokus pada menu
tersebut. Menu ini berisi navigasi untuk mengakses semua fitur yang
ada di aplikasi.
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m. Info Profil

Gambar 3.82 Info Profil

Halaman ini menampilkan info profil dari pengguna, mulai dari info
umum, daftar karya yang sudah dipublikasi hingga review dari
pengguna lain nya yang telah bertransaksi dengan pengguna
tersebut, perancangan dibuat dengan metode tab, yang terdiri dari
tiga tab yang berisi penjelasan dari masing-masing tab tersebut.

n. Tambah karya/Produk

Gambar 3.83 Tambah Karya

Halaman ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan
karya/produk yang akan dijual, pengguna bisa mengatur info
mengenai harga, deskripsi, jasa pengiriman dan semua hal yang
berhubungan dengan produk .
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o. Alamat penerima

Gambar 3.84 Alamat Penerima

Pada halaman ini pengguna bisa mengatur alamat tempat pengguna
menerima barang, pengguna bisa mengatur alamatnya secara
manual atau secara otomatis menggunakan maps dari google yang
hanya tinggal menentukan titik lokasinya.

p. Notifikasi Sukses

Gambar 3.85 Notifikasi Sukses

Halaman di atas adalah halaman dimana pengguna telah
menyelesaikan pembayaran mengenai barang yang akan dibeli,
maka akan muncul halaman tersebut untuk memberi tahu bahwa
pembayaran telah sukses dan berhasil, dan juga pemberitahuan
ketika pengguna mengajukan komisi kepada penjual.
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q. Pesan dan Notifikasi

Gambar 3.86 Pesan dan Notifikasi

Halaman diatas merupakan halaman ketika kita mengakses salah
satu menu, yaitu menu pesan dan notifikasi, menu pesan berfungsi
untuk mengetahui pesan yang masuk kedalam akun kita, sedangkan
notifikasi untuk mengetahui semua aktifitas yang telah terjadi,
seperti telah menyelesaikan pembayaran, pembayaran yang belum
dilakukan dam pemberitahuan-pemberitahuan lainnya.
r. Lelang

Halaman ini yaitu halaman lelang, yang dimana pengguna bisa
melakukan bid kepada karya yang sedang dilelang, dan karya akan
bisa didapatkan ketika pengguna memenangkan lelang tersebut
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3.8.1 Media Pendukung
a. Landing Page Website

Gambar 3.87 Landing Page Web

Perancangan Landing Page dibuat menggunakan Adobe XD dengan
konsep mengenalkan secara singkat dari Marketplace Pasart
mengenai kategori kategori yang populer, beberapa produk yang
memang sangat dicari, hingga review pengguna, dengan tujuan
untuk menarik pengunjung web dengan marketplace Pasart. Karena
ini hanya sebagai media pendukung jadi penulis hanya membuat
landing page nya saja, tetapi untuk kedepan nya ini akan menjadi
website sesungguhnya dari Pasart itu sendiri.
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3.9.2 Media Promosi
a. Roll Up Banner

Gambar 3.88 Roll Up Banner

Roll Up Banner yang berukuran 80x200 cm untuk digunakan di
indoor sebagai media promosi ketika ada pameran atau mengadakan
booth, informasi yang ditampilkan mengenai kelebihan dalam
mendapatkan penghasilan dengan menggunakan aplikasi Pasart
untuk menjual karya seni

b. T-Shirt
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Gambar 3.89 T-Shirt

T-Shirt yang berukuran M-XL yang mempunya dua desain berbeda
yang menggunakan bahan kain cotton combed 30s dan di sablon dengan
menggunakan sablon digital

c. Totebag

Gambar 3.90 Tote Bag

Totebag yang menggunakan bahan canvas premium dengan dua
desain yang berbeda yang disablon dengan menggunakan sablon
digital

