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ABSTRAK 
Abstrak: Perancangan ini dilakukan dalam rangka menciptakan 
rancangan brand building dan media promosi untuk perusahaan Eat 
Point di Surabaya. 
Penyusunan brand building dan media promosi ini didasarkan pada 
latar belakang perusahaan Eat Point dimana perusahaan hanya 
memiliki logo namun belum memiliki identitas yang terstandarisasi 
secara tepat dan belum adanya awareness dari masyarakat, khususnya 
masyarakat kota Surabaya. 
Abstract: This design is made for creating Eat Point brand building 
and promotional media in Surabaya. Brand building and promotional 
media design was made because of the company’s background. Eat 
Point only have a logo but this company doesn’t have a proper 
standardization and people are not aware about Eat Point, especially 
people in Surabaya. 
Kata kunci: Brand Building, Media Promosi, Surabaya. 
LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH 
Wisata yang berarti berpergian bersama-sama dan kuliner yang berarti 
masakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kini telah menjadi sebuah gaya hidup 
pada masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai acara 
televisi, majalah, blog atau media online dan offline lainnya yang membahas 
tentang makanan-makanan di dunia. 
Masakan di Indonesia juga tidak luput dari perhatian masyarakat internasional. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya liputan dari CNN travel, yang meliput tentang 
“40 of Indonesia’s Best Dishes” oleh Schonhardt, S pada tahun 2001. 
Selain untuk meneruskan budaya, kini masyarakat Indonesia pun banyak yang 
bergerak di bidang food and beverage sebagai mata pencaharian mereka. Di 
Surabaya saja usaha di bidang ini mengalami peningkatan tajam, yaitu mencapai 
20% per tahunnya. Menurut Bpk. Tjahyono Haryono selaku ketua Apkrindo Jawa 
Timur, kuliner di Jawa Timur pun diperkirakan dapat mengalahkan kuliner di 
Jawa Barat. 
Tidak hanya itu, kini sosial media kerap digunakan sebagai media untuk 
memperkenalkan kuliner atau restoran-restoran yang terkenal atau baru di 
tengah-tengah masyarakat. Namun sangat disayangkan semakin 
berkembangnya social media untuk bidang kuliner tidak didukung dengan 
perkembangan website di bidang yang sama. 
Berdasar pada data-data tersebut, dibuatlah sebuah perusahaan bernama Eat 
Point. Eat Point adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang kuliner. 
 Perusahaan ini menawarkan dirinya sebagai media refrensi untuk masyarakat 
yang ingin mencari informasi tentang makanan atau restoran di kotanya. Selain 



2 
 

sebagai media refrensi, Eat Point juga memiliki jasa sebagai media promosi bagi 
para pengusaha di bidang food and beverage untuk mempromosikan produk 
mereka secara online. 
Saat ini perusahaan telah memiliki logo, namun belum ada standarisasi 
identitas yang disusun secara tepat. Selain itu, karena Eat Point adalah 
perusahaan yang baru berdiri maka belum memiliki awareness di tengah-tengah 
masyarakat. 
anggap penting dalam menjelaskan kebutuhan akan masalah yang dihadapi 
usaha bisnis anda. 
Jangan memasukkan solusi yang anda inginkan ke dalam bagian ini, contoh 
kesalahan yang terjadi adalah mencantumkan bahwa untuk aktivasi brand, anda 
akan menggunakan media tv dan membuat iklan tv. Ini adalah solusi yang 
didapat 
setelah anda melakukan eksplorasi dan menemukan bahwa membuat iklan tv 
adalah solusi optimal untuk itu. 
HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 
Eat Point adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang kuliner. Perusahaan 
ini menawarkan layanan yaitu sebagai media refrensi dan promosi khususnya 
untuk food and beverage. Refrensi disini ditujukan kepada masyarakat yang ingin 
mencari informasi tentang makanan atau restoran di kota mereka, sedangkan 
promosi ditujukan kepada para pengusaha di bidang food and beverage yang 
ingin mempromosikan usaha mereka secara online. Eat Point hadir sebagai 
media informasi kuliner yang moderen, dapat dipercaya dan mudah untuk 
diakses. 
Berdasarkan pemahaman teori segmentasi (Hermawan Kertajaya 2007: 5), 
segmentasi perusahaan Eat Point dapat dibagi menjadi beberapa hal, 
diantaranya adalah geografis, demografis dan psikografis. 
1. Geografis, untuk segmentasi ini perusahaan memilih menargetkan  kepada 

wilayah perkotaan. 
2. Demografis, target utama dari perusahaan ini diantaranya : 

1. Pria dan wanita 
2. Usia 17-35 tahun 
3. Pelajar hingga wiraswasta 
4. Pendidikan SMA – Sarjana 

3. Psikografis, psikografis dari target perusahaan adalah kalangan social 
menengah ke atas dan diutamakan yang memiliki gaya hidup wisata kuliner. 
 
Target market dari perusahaan ini adalah para pengusaha kuliner yang 
memiliki usaha di bidang food and beverage dengan konsumen kelas social 
menengah ke atas. 
Visi dari perusahaan Eat Point adalah : 
“ Menjadi media refrensi kuliner mobile yang paling populer di dunia “ 
Misi dari perusaan Eat Point diantaranya adalah : 
1. Menciptakan media refrensi kuliner mobile yang dapat diakses darimana saja. 
2. Membuat sebuah trend baru pada masyarakat ketika ingin mencari refrensi. 
Logogram pada logo Eat Point menggunakan bentuk geometri dasar lingkaran 
dan segitiga. Lingkaran digunakan untuk merepresentasi bentuk piring yang 
melambangkan makanan. Bentuk segitiga bertujuan untuk menunjukkan kesan 
guidance atau pemberi arah. Pemilihan bentuk geometri dasar ini sesuai dengan 
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gaya desain new simplicity dimana permainan bentuknya berasal dari 
bentukbentuk dasar dan sesuai dengan gaya desain perusahaan.  
Warna identitas dari perusahaan Eat Point adalah warna merah dan putih. 
Warna merah memiliki kesan gairah, kuat, energy, pemimpin, ambisi dan tenaga. 
Sedangkan warna putih memiliki arti simple, aman, harapan, cahaya, kebenaran 
dan netral. 
Produk utama dari perusahaan Eat Point adalah sebuah website. Website 
tersebut berisikan tentang informasi tentang berbagai restoran dan makanan di 
kota-kota tertentu. Selain data sebuah restoran atau makanan, website tersebut 
juga menginformasikan tentang discount-discount dan event yang diadakan oleh 
restoran-restoran yang telah menjadi partner Eat Point. 
Logotype dari Eat Point menggunakan typeface jenis script. Typeface ini 
dipilih karena dapat mewakili sisi seni dari kuliner, simple dan keterbacaannya 
jelas. 
Brand personality adalah karakteristik manusia yang dapat diasosiasikan pada 
brand tertentu (Handayani, dkk, 2010: 42). Brand Personality dari perusahaan ini 
adalah simple, trusted, dan professional. 
a. Simple, karakteristik simple ini ditunjukkan Eat Point melalui system dan 

visualisasinya yang dirancang sehingga mudah digunakan oleh user.  
b. Trusted, segala informasi yang dipaparkan oleh Eat Point adalah informasi 

yang nyata dan legal. 
c. Professional, perusahaan ini memberikan layanan secara professional kepada 

semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan ini. 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Sdr. Merlianny Effendi, peneliti 
mendapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah : 
a. Social media dapat memberikan pengaruh besar untuk meningkatkan 

awareness masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan 
market pada zaman sekarang sangat mudah dijangkau melalui social media. 
Untuk mengupdate social media, disarankan pada saat pagi dan sore. Selain 
update dari account perusahaan, menggunakan strategi endorse adalah 
strategi yang paling cocok untuk mengundang traffic melalui social media. 

b. Walaupun perusahaan bergerak secara online, perusahaan harus 
mengandalkan promosi secara offline juga. Promosi secara offline dapat 
dilakukan melalui personal selling dan mengikuti event. Event di Surabaya 
yang paling memberikan dampak perusahaan adalah Inacraft dan Sunday 
Market. 

Untuk wawancara terhadap Bpk. William Hondokusumo, peneliti 
mendapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya : 
a. Ketika membangun sebuah brand, dibutuhkan beberapa tahapan. 

Tahapantahapan tersebut adalah memperjelas target market yang diincar oleh 
sebuah perusahaan. Target audience atau market perusahaan dapat dilihat 
berdasarkan usia, lifestyle, dan value-value yang ada dalam kehidupan 
mereka. 

b. Visi dan misi perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu konsep 
visualisasi logo. 

c. Jenis logo yang paling baik untuk perusahaan baru adalah logo gabungan. 
Karena logo gabungan dapat memperjelas nama, produk, dan tujuan dari 
sebuah perusahaan. 

d. Untuk penerapan gaya desain, harus disesuaikan dengan konsep perusahaan 
dan target market serta target audiencenya. 
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e. Sebagai brand baru, tentu harus gencar mempromosikan dirinya melalui 
media online ataupun offline. Namun tidak selalu dengan budget yang besar 
agar bisa mendapatkan awareness masyarakat, perusahaan dapat 
menggunakan strategi-strategi tertentu untuk mempromosikan dirinya. 

Untuk wawancara dengan Sdri. Claudia Hana, peneliti mendapatkan 
ketentuan-ketentuan dari pihak Sunday Market dan traffic pengunjung event 
Sunday Market yang telah diadakan. 
Menurut businessdictionary.com, brand building adalah upaya untuk memperkuat 
sebuah brand melalui sebuah kampanye atau melalui cara event sponsorship. 
(Businessdictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/ brand-
building.html, akses 14 April 2014). 
Untuk melakukan brand building, sebuah brand harus memiliki 3 elemen 
penting. Diantaranya adalah keyvisual, keyword, dan keysound (Prof. Dr. 
Subiakto, http://www.slideshare.net/eldawudy/brand-building-from-subiakto,akses 
14 April 2014). Penampilan-penampilan unik ini dapat di representasi melalui 
visual, slogan dan cara pengucapannya. Selain dari penampilan, customer 
satisfaction dan value dari sebuah brand juga sangat penting. East (1997: 29) 
menyatakan bahwa brand awareness adalah kesadaran konsumen dan calon 
konsumen mengingat kembali suatu merek dengan perbedaannya terhadap 
merek lain yang sejenis. Ada empat tahapan brand awareness, yaitu : 
a. Unaware of brand, ini adalah tingkatan paling rendah dalam piramida 

kesadaran merek. Pada tahap ini konsumen tidak menyadari akan adanya 
suatu merek. 

b. Brand recognition, ini adalah tingkatan minimal dari kesadaran merek.  
c. Brand recall, pengingatan kembali konsumen terhadap suatu merek. Pada 

tahap ini konsumen membutuhkan alat bantu untuk mengingat merek tersebut. 
d. Top of mind, ini adalah tahapan tertinggi dalam brand awareness. Pada tahap 

ini merek telah mendominasi pikiran konsumen, sehingga tidak dibutuhkannya 
alat bantu untuk mengingat merek tersebut.  

Logo merupakan suatu pencerminan dari hal-hal non visual yang dimiliki 
oleh perusahaan, misalnya kepribadian, perilaku dan sikap (Suwardikun, 2000: 
7). 
Menurut David E. Carter (Gogor,gogorbangsa.wordpress.com/2008/08/25/ 
corporate-identity-2/, akses 14 April 2014) ada beberapa ketentuan visualisasi 
logo yang baik, diantaranya adalah : 
a. Original dan distinctive, memiliki nilai kekhasan, keunikan dan perbedaan yang 

jelas. 
b. Legible, logo harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi walau 

diaplikasikan ke dalam berbagai ukuran. 
c. Simple, sederhana yang dimaksud adalah mudah ditangkap dan dimengerti 

dalam waktu yang relative singkat. 
d. Memorable, sebuah logo harus mudah diingat dalam jangka waktu yang lama. 
e. Easily associated with the company, logo yang baik akan mudah diasosiasikan 

dengan jenis usaha dan citra perusahaan. 
f. Easily adaptable for all graphic media, logo sebaiknya mudah diterapkan dalam 

media apapun. New simplicity adalah gaya desain yang lahir pada era digital. 
Cirinya adalah pengurangan layer dari tulisan dan gambar menjadi bentuk 
pesan yang sederhana namun tetap mencuri perhatian. New simplicity 
menghadirkan bentuk geometri dasar dan sangat miskin ornament 
pendukung. 
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Menurut Djamarah (Djamarah, 1995: 36) media adalah alat bantu apa saja 
yang dapat dijadikan penyalur pesan, sehingga pesan yang diharapkan dapat 
tercapai. 
Media visual adalah media yang hanya melibatkan indra penglihatan. Definisi ini 
mencakup jenis media cetak-verbal, media cetak-grafis, media visual noncetak 
(Rudi Brets, 2008: 52). 
Definisi promosi menurut William J. Stanton (2001: 410) adalah segala unsur dari 
bauran pemasaran suatu organisasi yang bertujuan untuk memberitahukan, 
membujuk dan mengingatkan pasar dari suatu organisasi atau produk. 
Sedangkan menurut Winardi (2000: 101) promosi adalah aktivitas perusahaan 
yang dirancang untuk memberi informasi untuk membujuk atau mengingatkan 
pihak lain tentang perusahaan yang bersangkutan serta produk dan jasa yang 
ditawarkan. Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling efektif. Untuk 
mendapatkan keefektifannya harus ditentukan dahulu peralatan atau unsur-unsur 
apa saja yang ingin dipromosikan, baru kemudian dirancang agar hasilnya efektif 
(Sofyan Assauri, 2000: 243). 
Periklanan adalah salah satu cara untuk melakukan promosi. Menurut  Philip 
Kotler (2001: 725) ada empat sifat periklanan, yaitu : 
a. Presentasi publik, mengandung pengertian bahwa periklanan merupakan cara 

komunikasi yang bersifat umum. 
b. Daya serap tinggi, iklan memungkinkan audience menerima dan 
membandingkan pesan dari berbagai pesaing. 
c. Memperkuat ekspresi, iklan memberikan perusahaan untuk 
mengekspresikan produknya melalui seni cetak, suara dan warna. 
d. Tidak bersifat pribadi, iklan adalah hal yang bersifat umum, komunikasi 
berlangsung satu arah dan tidak bersifat memaksa.  
Menurut Schiffman (2004: 8) perilaku konsumen adalah perilaku yang 
ditunjukan konsumen dalam pencarian, pembelian, penggunaan, 
pengevaluasian, dan penggantian produk atau jasa yang diharapkan dapat 
memuaskan kebutuhan konsumen. 
Sikap dan perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh grup kecil dimana dia 
berada, bisa dalam keluarga, rekan kerja dan lain-lain (Kotler, 2003: 203-204). 
Pembelajaran juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Hal ini dikarenakan 
pembelajaran adalah suatu proses yang selalu berkembang dan berubah 
tergantung pada informasi terbaru yang diterima (Schiffman, 2004 :207). 
Beliefs, beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang telah 
mempercayai sesuatu. Beliefs mencakup pengetahuan asli, opini atau informasi 
dari orang lain (Kotler, 2006: 145). 
Menurut Kotler (2003: 201-202) perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh 
lingkungan, hal ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu subculture dan social 
class. Subculture adalah sebuah kelompok orang-orang yang memiliki nilai yang 
sama, contohnya nilai agama, budaya dan kebangsaan. Sedangkan social class 
adalah pengelompokan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan 
perilaku. 
Kelompok sosial ini tidak hanya didasarkan pada pendapatan saja, namun juga 
bisa didasarkan pada pekerjaan, pendidikan dan kekayaan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , ditemukan beberapa hal yang data 
yang dapat mendukung perancangan brand building dan media promosi untuk 
perusahaan Eat Point di Surabaya. Diantaranya adalah : 
a. Data-data dari penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menentukan 
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media-media apa yang efektif dalam perancangan brand building dan media 
promosi untuk perusahaan Eat Point di Surabaya. Data-data tersebut tentunya 
didukung dari hasil wawancara dengan para expert dan studi literatur.  

b. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. William, peneliti menemukan beberapa 
langkah untuk membangun dan memperkenalkan brand yang baru kepada 
masyarakat. 

c. Dari hasil wawancara dengan Sdri. Merlianny, peneliti mendapatkan data 
tentang bagaimana mengundang traffic pada perusahaan yang bergerak 
secara online. Peneliti juga mendapat beberapa langkah yang telah digunakan 
oleh perusahaan Sdri. Merlianny dan memiliki hasil yang efektif dalam 
membangun sebuah brand. 

d. Berdasarkan studi literatur, peneliti menemukan definisi dari brand building 
dan media promosi itu sendiri. Dari definisi tersebut, kemudian didukung 
dengan teori-teori pendukung sehingga dapat perancangan brand building dan 
media promosi untuk perusahaan Eat Point di Surabaya dapat terancang 
secara tepat, efektif dan efisien. 

SOLUSI KOMUNIKASI VISUAL 
Berdasarkan latar belakang masalah perusahaan Eat Point, dimana perusahaan 
ini belum memiliki standarisasi identitas yang dirancang secara tepat dan belum 
adanya brand awareness di tengah-tengah masyarakat. Peneliti akan merancang 
sebuah elemen pendukung untuk identitas Eat Point, standarisasi identitas 
perusahaan, kampanye dan media promosi untuk perusahaan Eat Point. 
Berdasarkan pada buku Mendesain Logo (Rustan, 2009: 54) identitas 
perusahaan terdiri dari : 
a. Visual, bentuk visual perusahaan terdiri dari logo, tipografi, warna, seragam 
dan lain-lain 
b. Komunikasi, yang termasuk dalam komunikasi adalah iklan, service, dan 
public relation. 
c. Perilaku, contohnya adalah corporate value dan norma. 
Gaya desain yang diterapkan pada perusahaan Eat Point adalah new simplicity. 
Gaya desain ini dipilih karena dapat merepresentasi brand personality dari 
perusahaan, sehingga akan diaplikasian ke identitas hingga seluruh media yang 
berhubungan dengan perusahaan Eat Point (Steven Heller, 2000: 256). 
Kampanye yang akan dirancang dalam rangka membangun brand Eat Point 
adalah “ 10 Restoran Favorit di Surabaya “. Tema ini diangkat karena 
berdasarkan pernyataan ketua Apkrindo Jawa Timur yang menyatakan bahwa 
bisnis di bidang food and beverage di Jawa Timur sedang mengalami 
peningkatan tajam. Sehingga tema tersebut dapat menjadi tema yang mudah 
diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat kota Surabaya. 
Selain karena temanya yang mudah diterima, kampanye ini juga memberikan 
keuntungan bagi berbagai pihak. Pihak yang diuntungkan diantaranya adalah 
pihak Eat Point, pihak pengusaha di bidang kuliner dan tentunya pihak 
masyarakat. 
Pada pihak Eat Point, perusahaan mendapatkan awareness dari masyarakat dan 
partnership secara resmi dengan para pengusaha di bidang food and beverage. 
Selain di bidang partnership, Eat Point juga akan mendapatkan data dan foto 
yang digunakan sebagai konten website perusahaan. 
Pada pihak pengusaha food and beverage, mereka akan ditampilkan pada 
beberapa media online yang digunakan Eat Point untuk mempromosikan 
kampanye “10 Restoran Favorit di Surabaya”. Selain itu, restoran yang masuk 
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dalam “10 Restoran Favorit di Surabaya” akan mendapatkan hadiah dari pihak 
Eat Point, yaitu featured pada website Eat Point selama 3 bulan. Untuk 
masyarakat sebagai pihak user, mereka akan mendapatkan keuntungan berupa 
hadiah yang disediakan oleh 50 kandidat restoran favorit di Surabaya, dan 
voucher discount yang bisa didapatkan pada hari event Sunday Market. 
Perusahaan Eat Point nantinya akan mengikuti Sunday Market Surabaya. Selain 
untuk memperkenalkan perusahaan, dengan mengikuti event ini juga bertujuan 
mengajak para pengunjung Sunday Market untuk berpartisipasi dengan 
kampanye “10 Restoran Favorit di Surabaya” dan sebagai tempat penukaran 
voucher bagi para user yang telah berpartisipasi. Sunday Market Surabaya dipilih 
karena berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyelenggara bahwa 
pengunjung dari event ini telah berlangsung beberapa kali dan total 
pengunjungnya menembus angka 12.000 pengunjung. Selain itu, Sunday Market 
dipilih karena pengunjung dari Sunday Market berada dalam target audience dari 
perusahaan Eat Point, sehingga mengiktui event ini adalah efektif. Untuk aktivasi 
social media instagram, Eat Point akan mengupload foto-foto makanan yang 
populer khususnya di Surabaya namun tetap dalam area target market 
perusahaan. Foto-foto yang di upload tersebut kemudian akan diberikan 
informasi tentang nama makanan, alamat dan harga. Selain informasi dasarnya, 
foto-foto tersebut akan diberikan hastags sehingga dapat menambah awareness 
masyarakat terhadap adanya social media Eat Point. Selain itu, Eat Point juga 
akan meng-upload foto makanan dari restoran-restoran yang memiliki akun 
instagram sehingga adanya endorsement dari pihak restoran tersebut. Strategi 
ini dipilih karena menurut pernyataan dari Sdri. Merlianny, endorsement adalah 
strategi yang efektif untuk mengundang traffic masyarakat ke social media 
perusahaan. 
Melalui strategi endorsement ini, Eat Point mengadakan sistem kerja sama 
dengan pihak restoran yang memiliki sosial media. Contohnya dengan cara 
mengunggah foto dan di-tag ke profile Eat Point, maka user yang beruntung akan 
memenangkan hadiah berupa voucher dari restoran yang telah menjadi partner 
perusahaan. 
Pada social media facebook, aktivasi yang dilakukan Eat Point adalah 
melakukan invitation ke pemilik akun facebook, menggunakan facebook ads, dan 
mengupload foto-foto makanan disertakan dengan caption yang menarik. 
KESIMPULAN 
Selama melakukan perancangan untuk brand building dan media promosi 
untuk perusahaan Eat Point di Surabaya, peneliti menemukan banyak manfaat. 
Diantaranya peneliti mengetahui tentang bagaimana cara yang efektif untuk 
membangun sebuah brand. Sebuah brand membutuhkan penyusunan yang 
sesuai 
dengan deskripsi perusahaannya dan disesuaikan dengan target market serta 
target audiencenya. Selain dari segi brand, peneliti juga mendapat banyak 
wawasan luas tentang bagaimana cara memilih media promosi yang efektif. 
Media promosi tidak membutuhkan biaya yang luar biasa besar, namun dapat 
diseleksi secara efektif sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan consumer 
journey sehingga hasilnya lebih berdampak. 
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