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Abstrak: Perancangan desain website dan media aktivasi sebagai strategi
promosi perusahaan Magic Wall ini dilakukan dalam rangka meningkatkan
brand awareness perusahaan Magic Wall. Magic Wall merupakan
perusahaan stiker dinding games dan decor dengan konsep magical yang fun
interactive, creativedan modern. Dengan melihat perkembangan teknologi
yang berkembang pesat dan masyarakat menginginkan segala sesuatunya
praktis dan cepat, maka website merupakan cara yang efektif untuk
mempromosikan perusahaan Magic Wall kepada masyarakat.
Abstract: Designing website design and activation media as a promotional
strategy for Magic Wall company in order to improve the company's brand
awareness. Magic Wall is a game and décor wallsticker with a magical
concept that fun interactive, creative, modern. With seeing as the technology
development that developing rapidly and people want everything instant and
fast, so website is the efective way to promote Magic Wall company to
public.
Kata kunci: Glow in the dark, Promosi, Website, Wall Sticker

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH
Achluophobia atau Nyctophobia adalah ketakutan terhadap gelap yang
intens dan tidak rasional. Menurut ahli biologi Joan Robert, tubuh tidak
akan memproduksi hormon melatonin ketika ada cahaya. Hormon melatonin
merupakan hormon yang mampu menjaga kekebalan tubuh terhadap
berbagai macam serangan penyakit. Dengan mematikan lampu ketika tidur
malam hari, bukan hanya menghemat energi tetapi juga meningkatkan
kesehatan tubuh.
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Para peneliti percaya bahwa takut gelap telah ada di DNA
manusia sejak mengalami evolusi. Berdasarkan WebMD dan MayoClinic,
60 persen penderita leukemia sudah memasuki stadium lanjut. Jumlah anakanak pengidap leukimia naik menjadi dua kali lipat dalam kurun 40 tahun
terakhir di Indonesia. Menurut pendapat Sigmund Freud, takut gelap
berhubungan dengan kegelisahan dan absennya ibu saat masih kecil.
Ketakutan tersebut terjadi pada anak-anak karena tidak bisa mengendalikan
Imajinasi aktif dan ketidakmampuan mereka untuk selalu membedakan
antara realitas dan fantasi. Akibatnya mengganggu rutinitas tidur dan tidak
dapat tidur terpisah dengan orang tua.
Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa takut anak pada
gelap dengan mengubah “gelap” yang menakutkan sebagai “gelap” yang
menyenangkan dan mendukung eksistensi diri melalui dekorasi kamar. Data
tersebut membuktikan bahwa aksesoris kamar saat malam hari menjadi
kebutuhan dasar dalam hidup modern yang lebih bergaya dan mampu
mencegah kanker akibat radiasi cahaya yang berlebihan. Perencanaan desain
yang baik pada kamar, mampu menampilkan eksistensi diri yang diinginkan
melalui berbagai aksesoris yang nyaman dan estetis. Salah satu cara
membahagiakan anak dan pemuda agar tetap nyaman di dalam rumah atau
kamarnya adalah pemilihan tema untuk stiker dinding yang sesuai dengan
keinginan dan dapat terlihat dalam keadaan terang ataupun gelap.
Stiker dinding glow in the dark adalah salah satu cara untuk
mendekorasi ruangan saat terang ataupun gelap dengan tampilan yang
menarik. Stiker dinding sendiri merupakan trend terbaru dibidang desain
interior dengan harga yang murah dan cara pemasangan yang mudah di
berbagai media seperti dinding, triplek, keramik serta kaca.
Magic Wall muncul karena perkembangan pesat industri stiker
dinding di Indonesia, terutama kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya
dengan tingkat pembangunan perumahan yang tinggi dan meningkatnya
perekonomian membuat orang punya kesempatan untuk memilih produk
yang mendukung eksistensi diri. Menurut Maslow Abraham dalam bukunya
Hierarchy of Needs, kebutuhan akan eksistensi diri itu sendiri adalah
Novilia Ayu Permatasari, perancangan desain tampilan situs web dan media
aktivasinya sebagai strategi promosi perusahaan Magic Wall
2

kebutuhan hidup yang mengarahkan individu bergerak ke tingkat yang
paling tinggi dan menambah nilai yang ada dalam diri mereka untuk
memenuhi kebutuhan akan sebuah pengakuan dari orang lain. Menurut
Nielsen consumer survey, 88 Persen konsumen Indonesia sangat terbuka
untuk alternatif baru. Presentase Home Improvement sebesar 55 persen
dengan peningkatan 5 persen tiap tahunnya. Dalam rentang waktu tahun
2010-2012, pengguna barang khusus (premium) di Indonesia naik menjadi
18%, ini adalah bukti bahwa penerapan kebutuhan eksistensi diri juga
muncul dalam kehidupan individu secara pribadi. Oleh karena itu, Magic
Wall merupakan inovasi baru stiker dinding games dan decor berkonsep
magical yang fun interactive, modern dan creative. Target market Magic
Wall adalah kalangan menengah dan menengah ke atas, khususnya Ibu
rumah tangga dan pemuda yang peduli akan kenyamanan dan estetika
ruangan pribadi.
Sebagai perusahaan baru, masalah utama yang dihadapi adalah
belum adanya brand awareness dalam benak masyarakat. Oleh karena itu,
Magic Wall memerlukan brand identity dan media promosi yang efektif
untuk meningkatkan brand awareness Magic Wall di Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan terhadap target market primer
yaitu 50 orang pemuda usia 15-22 tahun dengan pendidikan pelajar SMP, SMA
dan mahasiswa, mampu menampilkan informasi mengenai target market yang
berguna dalam penyusunan strategi pemasaran perusahaan Magic Wall Home
Decoration. Responden mayoritas terkonsentrasi di wilayah Indonesia khususnya
Surabaya. Sebanyak 70% mengenal stiker Glow in the dark, 68% tertarik bermain
dalam gelap, 63,7 % mengetahui wall sticker, pelajar tertarik wall sticker 50%
SMP dan 50% SMA, 60% responden mengakses situs online dan social media,
53% mengetahui website melalui link di social media, 80% menjawab bahwa
website akan menarik jika informatif, cepat, fun dan desain menarik, 75% tertarik
membeli stiker dinding bertema quotes atau face dan desain yang lucu, 70%
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menyukai website dengan bentuk single page yang memungkinkan membaca
semua informasi dalam 1 halaman, 75% memilih warna fantasi sebagai strategi
pemasaran perusahaan Magic Wall.
Sedangkan, terhadap target market sekunder yaitu 50 orang ibu rumah
tangga dengan range usia 25-44 tahun yang sudah memiliki anak usia 4-12 tahun,
sebanyak 32% para ibu membeli stiker dinding di toko stiker dinding langsung.
Dan sebanyak 68% membeli stiker dinding melalui online shop. Berbicara
mengenai kesulitan para responden, Selama ini wall sticker yang ada di pasaran,
menyediakan tatahan produk tidak efektif untuk melihat ragam desain. Desain
ditumpuk terlalu banyak sehingga tidak nyaman dalam memilih. Desain yang
disediakan terbatas hanya sebagai penghias. Sehingga belanja wall sticker secara
online menjadi kemudahan bagi responden , sekaligus didukung oleh pengguna
media online yang semakin meningkat. Dari segi pertimbangan, para responden
mengedapankan material stiker dinding dan desain sebagai pertimbangan utama,
kemudian disusul dengan

harga, kualitas, kemudahan, dan terakhir adalah

pelayanan. Ace hardware menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh para
responden untuk membeli aksesoris dekorasi rumah. Mayoritas responden
mengetahui informasi mengenai stiker dinding melalui teman, keluarga dan social
media (online shop). Aktifnya para responden dalam berbagai macam media
online, dan informasi ataupun iklan mengenai sebuah website paling banyak
diketahui melalui social media dan situs online. Sebanyak 70% dari responden
pernah membuka iklan yang terdapat pada halaman sebuah situs online. Sebanyak
35% responden lebih tertarik untuk melakukan pembelian online melalui website
dengan akses yang mudah dan didukung dengan informasi mengenai pentingnya
tidur dengan lampu mati dan membuat anak tidak takut akan gelap yang
mendukung dari manfaat produk Magic Wall tersebut, melalui sebuah community
di facebook.
Berdasarkan kedua target tersebut memiliki account 40% facebook, 38%
instagram, 10% twitter, 9% blog. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
kebanyakan responden paling banyak bersinggungan dengan situs online dan
social

media.

Website

ini

dapat

berfungsi

sebagai

sarana

promosi

memperkenalkan perusahaan sekaligus penjualan dan pemesanan secara online.
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Ciri utama konsumen dekorasi rumah adalah mereka yang peduli akan
kenyamanan dan estetika ruangan pribadi. Hasil wawancara kepada Ibu Ratna (29
tahun) mengatakan bahwa dia jarang menemani anak - anaknya bermain karena
sibuk bekerja. Dengan adanya produk inovasi baru glow in the dark sebagai stiker
dinding, Ibu Ratna langsung tertarik mencoba untuk mendekorasi kamar anaknya
agar saat dimalam hari dia dapat menemani anaknya tidur dengan suasana yang
menyenangkan melalui desain stiker glow in the dark. Ibu Ratna mengatakan
bahwa dia bersedia menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli dekorasi rumah
yang diinginkan, apalagi bersifat fungsional sebagai kebutuhan anak – anaknya.
Konsumen jenis ini dapat menjadi konsumen loyal. Konsumen mendapat
informasi produk terbaru melalui brosur ataupun website resmi atau katalog dari
vendor dekorasi rumah. Hal ini diterapkan pada perusahaan Magic Wall yang
produknya relatif terjangkau daripada produk serupa yang dijual oleh vendor
dekorasi tersebut. Dengan menerapkan sistem online, pengunjung akan lebih
mudah memperoleh informasi secara cepat dan terpercaya mengenai produk.
Ibu Minarni (38 tahun) memiliki 4 orang anak yang selalu antusias untuk
mencoba hal baru, mereka sangat menyukai produk Magic Wall, keadaan gelap
yang ditakuti oleh anak – anak menjadi menyenangkan dengan produk Magic
Wall. Ibu Minarni juga merasa nyaman berbelanja secara online, karena
mendapatkan rekomendasi langsung melalui temannya. Anak - anak juga lebih
menguasai media digital dibandingkan Ibu Minarni, sehingga mereka dapat
memilih tema yang sesuai dengan keinginan mereka melalui website Magic Wall.
Desain yang paling diminati oleh anak adalah desain yang lucu dan adanya
maskot sebagai strategi pemasaran Magic Wall.
Ivan Abraham (21 tahun) menyukai inovasi baru, karena menurut dia, seni
tidak terbatas hanya disaat terang saja, tetapi seni dalam gelap menjadi unique
experience bagi dirinya dalam berekspresi. Ketertarikannya dengan material yang
digunakan perusahaan Magic Wall yaitu glow in the dark, membuat dirinya
menjadi konsumen loyal. Dia memesan desain sesuai keinginnya untuk
mendukung eksistensi diri. Setelah mendekorasi ruangan kamarnya dengan stiker
glow in the dark, dia selalu tidur dengan lampu mati.
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Iwan Budiono (40 tahun), produsen custom stiker Surabaya, penjual stiker
dinding saat ini sangat menjamur dimana – mana karena adanya produk China
yang lebih murah. Oleh karena itu, dibutuhkan keunggulan ataupun diferensiasi
dari produk yang sudah ada. Selama ini, belum ada yang menginovasi stiker glow
in the dark karena masyarakat tidak tahu. Dan tidak semua supplier memiliki
material glow in the dark ini. Promosi yang dilakukan selama ini melalui media
sosial, menjalin relasi dengan konsumen harus membangun unsur kepercayaan.
Sedikitnya peminat untuk membuat stiker dinding karena tidak disediakan katalog
untuk memilih desain.
Setia Budianto (55 tahun), direktur perusahaan arsitek mengatakan bahwa
glow in the dark ini merupakan ide inovasi dekorasi rumah yang akan diminati
oleh kalangan anak muda. Dengan desain tampak terang berbeda dengan desain
saat menyalah dalam keadaan gelap, akan membuat dunia imajinasi anak muda
lebih kreatif. Sedangkan dari hasil wawancara dengan praktisi lulusan bidang
psikologi bahwa warna dan bentuk menjadi hal utama yang akan memberi
kenyamanan bagi seseorang untuk membedekorasi rumah tersebut. Dunia kognitif
anak usia dini adalah kreatif, bebas dan fantastic, maka dibutuhkan warna fantasi
sebagai strategi promosi Magic Wall yang memberi kesan modern dan imaginatif.
Dari wawancara dengan target market dan extreme user, dapat
disimpulkan bahwa target market primer dari Magic Wall adalah pemuda, yang
suka mengekspresikan diri dengan mencoba hal baru yang mampu mendukung
eksistensi diri. Bagi pemuda eksitensi diri merupakan hal penting bagi mereka
untuk berekspresi dan membedakan dirinya dari orang lain. Hal tersebut didukung
oleh survei yang dilakukan APJII, Angka pengguna Internet didominasi oleh
pengguna yang berusia muda pada rentang usia 12 - 34 tahun yang mencapai total
58,4%. Social media adalah pilihan yang tepat (facebook, instagram, twitter)
sebagai strategi promosi Magic Wall. Sedangkan target ke anak – anak yang takut
akan gelap, yang dijangkau tidak hanya ibu rumah tangga tersebut tetapi juga
mampu menjangkau anaknya sendiri yang berusia 4 – 12 tahun. Sumber informasi
Word of mouth , testimoni, kesaksian dari lingkungan orang terdekat adalah cara
paling diandalkan untuk menjangkau target Ibu rumah tangga. Karakter target
market yang dituju adalah open minded, fun, modern dan pengguna internet
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sebagai gaya hidup. Banyak warna dan adanya maskot, memberikan kesan fun,
youth, kreatif dan dinamis.
Berdasarkan Hasil wawancara dengan pakar web design developer,
peningkatan penggunaan gadget dan internet mendongkrak penggunaan website
sebagai media informasi dan promosi. Informasi mengenai perusahaan (company
profile) dengan produk yang dijual (e-commerce) harus dipisah. Pembagian
tersebut mempermudah orang mengakses website.

SOLUSI KOMUNIKASI VISUAL
Dalam memperkenalkan perusahaan Magic Wall dan meningkatkan brand
awareness diperlukan strategi komunikasi visual yang efektif, efisien, dan sesuai
dengan target market yang dituju. Solusi media visual yang dipilih untuk
memperkenalkan Magic Wall adalah perancangan website beserta aktivasinya
sebagai media promosi perusahaan Magic Wall. Berdasarkan Perkembangan
teknologi internet mengalami kemajuan pesat, Informasi apa saja dapat dicari
melalui internet, termasuk informasi penjualan secara online (e-commerce).
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, para target market saat ini tidak
terlepas dari kemajuan teknologi, terutama gadget (smartphone, tablet, dll). Oleh
karena itu, website ataupun jejaring sosial telah menjadi gaya hidup bagi target
market Magic Wall.
Konsep perusahaan Magic Wall adalah magical, namun magical yang
ditampilkan pada perancangan media promosi adalah magical yang fun
interactive, creative dan modern menyesuaikan target market pengguna produk
Magic Wall itu sendiri yaitu anak – anak dan pemuda. Hasil wawancara
menyatakan bahwa adanya maskot sebagai strategi promosi ke target market Ibu
rumah tangga dengan yang dituju adalah anak-anaknya, akan lebih terhubung
dengan produk yang ditawarkan sekaligus memberi kesan fun. Maskot Magic
Wall dirancang sederhana untuk memunculkan karakter imaginatif yang fun
sesuai citra perusahaan dan sepenuhnya dibuat untuk tujuan sosialisasi. Maskot
yang berasal dari bentuk bintang untuk merepresentasikan bahwa gelap bukanlah
suatu hal yang perlu ditakuti karena banyak hal indah yang hanya dapat dilihat
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saat gelap terutama bintang. Maskot dari bentuk bintang yang dibuat chubby
sebagai penghibur dan menampilkan eksistensi anak – anak yang kreatif, ceria
serta memiliki mimpi.
Sedangkan youth menampilkan kesan decor yang modern melalui desain
minimalis. Desain yang menampilkan eksistensi diri dalam kehidupan sehari-hari.
Typeface yang digunakan dalam desain promosi berasal dari unsur logo Magic
Wall, dengan 3 jenis typeface yaitu Vidaloka, Multicolore dan Tabitha, serta
Century gothic sebagai body text. Warna dominan perusahaan Magic Wall adaah
purple, dengan kominasi warna dark gold dan lime green sebagai aksennya.
Warna sangat berhubungan dengan emosi anak ataupun pemuda. Berdasarkan
dunia kognitif anak usia dini adalah kreatif, bebas dan fantastic, maka warna
sekunder yang digunakan untuk perancangan media promosi adalah warna fantasi
dengan warna cerah yang dapat merangsang kreativitas dan memperkuat daya
imajinasi. Desain ilustrasi digunakan untuk menampilkan kesan fun dan personal
dengan memainkan bentuk dasar serta penyederhanaan yang dipadukan dengan
gaya flat design yang telah menjadi trend saat ini.
Solusi komunikasi visual yang didapatkan bahwa desain website yang
efektif untuk meningkatkan kredibilitas dan penjualan produk Magic Wall ini
mencakup beberapa hal :
(1) Berdasarkan target market yang merupakan internet user, maka

responsive

design menjadi poin penting dalam perancangan website Magic Wall.
Perancangan ini akan terfokus pada penyediaan layanan dan mobilisasi yang baik
bagi target market Magic Wall.
(2) Website Magic Wall dirancang bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan
Magic Wall (company profile) dan kegiatan update produk Magic Wall sekaligus
pembelian secara langsung (e-commerce). Website Magic wall terdiri dari 2 link
yaitu masuk ke company profile terlebih dahulu atau langsung masuk ke shop. Hal
tersebut akan mempermudah pengunjung mengakses website Magic Wall dengan
cepat.
(3) Magic Wall sebagai perusahaan games and decor dengan 2 target market yaitu
Ibu rumah tangga dengan usia 25 – 44 tahun yang dituju adalah anak – anaknya
usia 4–12 tahun dan pemuda usia 15-22 tahun, maka visual yang ditampilkan
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harus menarik dan informasi yang singkat. Desain yang ditampilan pada bagian
company profile website Magic Wall adalah target yang memiliki karakter self
expression, pendekatan yang dilakukan secara emosional melalui desain yang fun
interactive melalui animasi sehingga menjadi daya tarik tersendiri yang mudah
diingat pengunjung.
(4) Magic Wall adalah perusahaan games dan decor maka desain website
memperlihatkan 2 ruang yaitu games dan decor menyesuaikan dengan target
market yang dituju yaitu anak – anak dengan adanya maskot (menampilkan dunia
fantasi yang fun ) dan decor untuk pemuda (menampilkan dunia nyata),
sedangkan konsep magical diperkuat dalam pemilihan media yang akan
menampilkan produk Magic wall langsung.
•

Final Artworks

Design Final Website (web version)
1. Homepage

2. About
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3. How to Apply ?

4. Why Choose Us?

5. How to Order?
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6. Contact Us

7. Shop

Gallery Product - Event Hover : Swap Gambar / Night Version
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Product Selection – Children

Customize - Youth

Customize - Youth

Design Final Website (mobile version)
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Design Final Poster
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Design Final Voucher

Design Final Invoice
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Design Final Business Card

Design Final Packaging

Design Final Installer t-shirt
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Design Final ID Card

Design Final POP
POP – Ace Hardware , Toko dekorasi

POP – Event

Design Final Merchandise – Mousepad, Pin, Sticker

Design Final Iklan Majalah
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Design Final Facebook Cover & Campaign, Twitter, Instagram

Design Final Web Banner
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Design Final Event - Brochure, Poster, X-banner

Poster

X-banner

Kalender
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KESIMPULAN
Dalam membuat skripsi ini, penulis mendapatkan tambahan pengetahuan
tentang bagaimana merancang website yang baik dan bagaimana cara membentuk
strategi promosi yang baik dan benar sesuai langkah-langkah yang sesuai.
Kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana memikirkan strategi yang tepat dalam
berpromosi dengan didukung oleh teori dan hasil riset pendukung yang kuat.
Pengalaman dalam merancang tugas akhir ini akan menjadikan penulis lebih teliti
dalam melakukan

riset ketika akan membuat suatu bisnis atau proyek yang

nantinya akan menjadi pekerjaan utama dari penulis. Dan untuk mengembangkan
perusahaan baru, menentukan media promosi bukan dari harganya saja tetapi dari
efektifitasnya

dan

dampak

yang

diberikannya

terhadap

perusahaan.

Memanfaatkan teknologi dan melihat peluang dengan mempertahankan kualitas
produk serta memperhatikan kepentingan konsumen adalah kunci untuk bertahan
dari persaingan yang ada sehingga bisnis mampu berjalan jangka panjang.
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