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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah ditemukan, maka strategi 

perancangan yang tepat dan sesuai untuk Fraise yaitu berupa brand campaign 

secara komersial sehingga dapat meraih perhatian (attention), menumbuhkan 

minat (interest), merangsang keinginan (desire) dan memperoleh tindakan 

(action), serta promotional media dengan periklanan yang terintegrasi dan 

terencana dengan baik, yang bertujuan supaya seluruh pesan dan informasi 

dapat tersampaikan dengan baik kepada khalayak sasaran Fraise. Oleh sebab 

itu, diperlukan juga suatu perencanaan konsep gaya desain yang sesuai untuk 

memperkuat tema dari pelaksanaan brand campaign Fraise ini. 

Fraise akan merancang sebuah brand campaign yang dilakukan secara 

digital dengan tema “Experience the Nature’s Gift” untuk produk aromaterapi 

Fraise, yang sesuai bagi para wanita produktif berusia sekitar 23 – 35 tahun yang 

menyukai aromaterapi namun kesehariannya memiliki rutinitas padat dan tidak 

mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan relaksasi, sehingga dapat 

membantu mempromosikan produk aromaterapi Fraise kepada target market di 

wilayah Surabaya sekaligus meningkatkan brand awareness Fraise ke dalam 

pikiran calon konsumen. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, solusi komunikasi 

visual yang sesuai sebagai upaya untuk memvisualisasikan pesan yang ingin 

disampaikan oleh Fraise dan menjawab permasalahan yang dihadapi, yaitu 

dengan merancang sebuah brand campaign secara digital dengan strategi 

integrated marketing communication sebagai bentuk komunikasi yang dirasa 

tepat dan efektif untuk Fraise. Brand campaign atau yang juga disebut sebagai 

kampanye merupakan sebuah kegiatan promosi, komunikasi, atau rangkaian 

pesan terencana yang spesifik untuk memecahkan masalah, baik masalah 

komersial maupun non komersial, serta dapat menciptakan suatu efek tertentu 

pada sejumlah besar khalayak. Rangkaian kegiatan kampanye dilakukan 

berkesinambungan dalam periode waktu tertentu yang singkat tidak lebih dari 
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satu tahun, dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap 

sebagian besar khalayak sasaran (Veselinova & Samonikov, 2017). 

Kampanye yang dipilih dan akan digunakan oleh Fraise adalah Product-

Oriented Campaign secara digital yang biasanya dilakukan sebagai kegiatan 

komersial untuk promosi peluncuran suatu produk baru, sehingga diharapkan 

nantinya dapat membantu memperkenalkan produk aromaterapi Fraise kepada 

masyarakat luas, serta dapat menarik perhatian para target audience yang dituju 

dan mendorong calon konsumen untuk bersedia membeli produk yang 

ditawarkan oleh Fraise. 

Kampanye ini di desain secara khusus dengan tema pesan (big idea) 

yang diangkat yaitu “Experience the Nature’s Gift” beserta hashtag 

#BackToNature, dengan harapan untuk mengajak masyarakat kembali 

menggunakan dan merasakan produk-produk berbahan dasar alami yang 

sebenarnya memiliki banyak keunggulan dan juga manfaat baik jika 

dibandingkan dengan produk berbahan dasar kimia. 

Fraise juga akan merancang beberapa media promosi yang dapat 

membuat calon konsumen menjadi aware, sehingga diharapkan brand Fraise 

dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen saat membeli produk aromaterapi 

nantinya. Menurut Tjiptono dan Chandra (2013), media promosi baik secara 

online maupun offline yang telah dilihat, didengar, atau dirasakan oleh calon 

konsumen dapat membentuk suatu persepsi tertentu di dalam benak mereka 

sedikit demi sedikit. 

Brand verbal dari Fraise yaitu menawarkan produk aromaterapi yang 

berbahan 100% natural dalam bentuk stick yang sama sekali tidak mengandung 

bahan kimia, masing-masing aromanya memiliki manfaat tersendiri bagi 

kesehatan sekaligus sebagai relaksasi. 

Berdasarkan proposisi nilai yang ditawarkan oleh Fraise, maka brand 

attributes atau keywords yang akan disampaikan oleh Fraise yaitu “Natural” dan 

“Murni”. Diharapkan keywords tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

memberikan visualisasi, serta pesan dan tujuan yang dimaksud dapat 

tersampaikan dengan baik kepada target audience Fraise sesuai dengan 

perancangan ini. 
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3.2.1. Konsep Gaya Desain 

Penentuan konsep dan gaya desain yang akan digunakan oleh suatu brand 

sangatlah penting, suatu perancangan harus memiliki sebuah ciri khas dengan 

penampilan dan kesan tertentu agar dapat mudah dibedakan dengan kompetitor 

sejenis. Selain itu, perencanaan konsep gaya desain yang matang dapat 

semakin memperkuat awareness bagi target audience, serta dapat menjadi nilai 

dorongan tambahan yang impulsif bagi mereka untuk membeli produk dari brand 

tersebut (Utami et.al, 2015: 2).  

Konsep gaya desain yang dipilih untuk brand campaign Fraise yaitu new 

simplicity (neo-modern) yang terlihat minimalis dan elegant, namun masih tetap 

menonjolkan sisi natural dengan menggunakan aksen dedaunan yang sesuai 

untuk target market pengguna produk aromaterapi Fraise.  

Konsep simplicity dipilih untuk campaign ini karena gaya desain untuk brand 

Fraise sendiri berkonsep watercolor dan colorful, sehingga desain minimalis lebih 

cocok dan membuat style produk Fraise lebih menonjol. Selain itu, konsep 

simplicity dan elegant juga dipilih berdasarkan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan oleh peneliti kepada beberapa brand yang juga mematok para wanita 

sebagai target market utama mereka, dengan tujuan supaya brand Fraise dapat 

meningkatkan brand image yang memiliki kesan ekslusif, spesial, dan dapat 

dipercaya (Sulistya & Sari, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Moodboard untuk brand campaign Fraise 

Sumber: Pinterest 
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Simplicity sendiri merupakan suatu gaya desain yang meringkas segala 

sesuatu menjadi lebih sederhana namun tetap bermakna, sehingga pesan yang 

ingin disampaikan dapat diterima oleh audience dengan cepat dan mudah. 

Karakteristik dari gaya desain simplicity selalu meminimalisasi layer bidang teks 

dan gambar pada suatu desain sehingga visualisi secara keseluruhan terlihat 

polos (Apriani, 2013). Selain itu, simplicity juga memiliki ciri-ciri yang 

menonjolkan kesan sederhana, minimalis, bersih, dan modern. 

Untuk menyesuaikan dengan konsep gaya desain simplicity yang dipilih, 

jenis typeface yang akan digunakan dalam perancangan kampanye ini yaitu 

berupa font script dan sans serif, serta pemilihan warna yang digunakan lebih 

dominan ke arah warna-warna cerah yang terkesan ceria, sehingga diharapkan 

nantinya dapat menarik perhatian para target market, karena biasanya wanita 

cenderung menilai berdasarkan apa yang mata mereka lihat secara visual 

sehingga memberikan dorongan yang lebih impulsif saat mereka sedang 

berbelanja (Hoyer, 2018). 

 

3.2.1.1 Konsep Pemilihan Warna 

Warna merupakan elemen yang mampu menyentuh kepekaan penglihatan 

sehingga dapat merangsang timbulnya perasaan psikologis tertentu seperti rasa 

sedih, gembira, semangat, dan lain-lain, oleh sebab itu warna sering kali menjadi 

daya tarik utama dalam sebuah desain. Secara ilmiah, warna juga memiliki 

beberapa fungsi lainnya yaitu sebagai identifikasi dan untuk menarik perhatian 

(Mollica, 2013). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Institute for Color 

Research di Amerika Serikat, ditemukan bahwa warna memiliki peran yang 

sangat besar dalam pengambilan keputusan saat seseorang membeli sesuatu. 

Untuk dapat mengkomunikasikan keywords Fraise, maka pemilihan warna 

yang akan digunakan untuk perancangan media kampanye ini selain 

menggunakan warna eksklusif dari brand Fraise, juga menggunakan warna-

warna yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis (mood) manusia agar 

menjadi lebih baik. Selain itu, warna yang digunakan akan lebih dominan ke 

warna hijau maupun warna-warna cerah lainnya yang menarik, serta banyak 

memanfaatkan white space. 

 Menurut teori psikologi warna, penggunaan warna putih dapat menimbulkan 

kesan simpel, minimalis, murni, terlihat bersih, bersifat profesional dan 
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melambangkan kepercayaan (trustfulness). Warna emas yang merupakan warna 

utama dari logo Fraise memberikan kesan spesial, eksklusif, sekaligus 

memperkuat konsep elegant. Sedangkan warna hijau biasanya sering dikaitkan 

dan menjadi representasi dari warna alam, sehingga penggunaan warna hijau 

dapat memberikan kesan natural, segar, serta dipercaya dapat menyeimbangkan 

emosi dan menurunkan stres (Elliot et.al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Palet warna untuk brand campaign Fraise 

Sumber: Google 

 

3.2.1.2 Konsep Typografi 

Jenis typografi yang dipilih dan akan digunakan dalam perancangan 

kampanye Fraise adalah Oswald sebagai typeface utama untuk body text 

maupun aksen, dan Beauty sebagai typeface untuk heading. Oswald dipilih 

sebagai typeface utama karena tergolong sebagai jenis sans serif yang memiliki 

tingkat keterbacaan tinggi dalam media cetak maupun digital, serta memiliki 

karakter typografi yang simpel, efisien, dan berkesan modern. Sedangkan 

Beauty yang merupakan font script tetapi masih mudah untuk dibaca sebagai 

heading, memiliki karakter typografi yang menampilkan kesan mewah, artistik, 

lebih personal, serta menambah kesan keanggunan.  

Selain itu, karakteristik dari kedua typeface yang telah dipilih tersebut 

sangatlah sesuai dengan konsep gaya desain simplicity yang telah dirancang, 

dengan stroke yang tidak terlalu tebal maupun terlalu tipis, bentuk yang terkesan 
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bersih, serta bagian ujung stroke yang tumpul, sehingga dapat semakin 

memperkuat tema dan konsep dari brand campaign yang akan dilaksanakan 

oleh Fraise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Typografi untuk brand campaign Fraise 

Sumber: Google Fonts 

  
 

3.2.1.3 Konsep Fotografi 

Fotografi merupakan sebuah karya foto yang memvisualisasikan suatu 

obyek yang dikomposisikan dengan tujuan untuk mempengaruhi khalayak luas, 

menyampaikan pesan khusus yang terkait dengan pemasaran produk, hingga 

menimbulkan pencitraan. Fotografi komersial terbagi menjadi beberapa jenis, 

salah satunya yaitu fotografi produk (product photography). Nilai kekuatan pada 

fotografi produk biasanya tergantung dari cara mengkomposisikan letak, angle, 

dan berbagai macam komponen yang ada dengan lighting yang tepat hingga 

hasil akhir dari fotonya dianggap dapat memenuhi kriteria artistik dari 

fotografernya (Thomas, 2014). 

Fraise akan menggunakan jenis foto product photography sebagai salah 

satu strategi pendekatan visual yang diharapkan informasi atau pesan yang ingin 

disampaikan tentang kampanye Fraise dapat tersampaikan dan diingat dengan 

mudah bagi para target audience. Properti foto yang akan selalu digunakan oleh 

Fraise yaitu berupa dedaunan dan bunga-bungaan supaya dapat menunjukkan 

kesan natural dan sesuai dengan tema kampanye Fraise yaitu “Experience the 

Nature’s Gift”.  
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Pemotretan untuk Fraise dapat dilakukan dengan pencahayaan secara alami 

(sinar matahari) maupun lighting di dalam studio indoor, dengan jumlah objek 

atau komponen foto yang seminimal mungkin, menggunakan komposisi foto 

dengan konsep rule of third, serta memiliki area kosong (negative space) yang 

cukup luas. Seluruh foto akan menggunakan latar belakang / background polos 

yang minimalis dengan pilihan warna-warna terang yang sesuai dengan konsep 

pemilihan warna yang telah dipilih, sehingga dapat memperkuat dan 

menyesuaikan dengan tema simplicity dari brand campaign Fraise. Nantinya 

seluruh foto-foto dapat digunakan untuk keperluan promosi Fraise baik secara 

online maupun offline, dan juga diolah dalam berbagai jenis media seperti poster, 

banner, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Konsep fotografi untuk brand campaign Fraise 

Sumber: Pinterest 

 

3.2.2. Konsep Pemilihan Media 

Pemilihan media komunikasi yang dipilih dan digunakan untuk 

menyampaikan informasi dan pesan kepada target market Fraise, serta sebagai 

solusi desain sehingga dapat meningkatkan brand awareness Fraise ke dalam 

benak para calon konsumen, yaitu: 

1. Media Sosial 

Media digital yang dipilih sebagai pendukung utama yang tepat dan 

efektif bagi target audience Fraise yaitu media sosial seperti Instagram. 
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Pada era digital saat ini, pengguna internet semakin meningkat dari hari 

ke hari, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI mencatat bahwa 

jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 82 juta 

dengan akses paling banyak yaitu media sosial, terutama para wanita. 

Oleh sebab itu, media sosial merupakan alat bantu teknologi yang tepat 

dalam membuat strategi kampanye, karena dapat mengkomunikasikan 

kepada target audience secara gratis dengan jangkauan yang sangat 

luas (Albarran, 2013). 

Fraise akan memanfaatkan penggunaan Instagram sebagai salah 

satu media komunikasi pemasaran secara online, untuk mempromosikan 

pelaksanaan brand campaign Fraise sekaligus meningkatkan brand 

awareness kepada para target market. Cara yang akan dilakukan oleh 

Fraise untuk penggunaan media sosial ini yaitu dengan mengatur feed 

pada profil media sosial, meng-upload berbagai konten yang menarik 

tentang produk serta pelaksanaan brand campaign Fraise, mengadakan 

kontes giveaway berhadiah, dan juga kompetisi foto online berhadiah. 

2. Web Banner (Ads) 

Web banner merupakan sebuah media promosi digital berupa iklan 

(ads) dalam bentuk gambar dengan ukuran tertentu yang dipasang pada 

sebuah halaman website, banner tersebut mengandung link yang 

nantinya jika di click akan menuntun user ke halaman website brand yang 

dipromosikan tersebut (Campbell, 2018).  

Tujuan dari penggunaan media web banner adalah untuk 

mengiklankan pelaksanaan brand campaign Fraise dan menarik orang 

sebanyak mungkin untuk mengetahui tentang Fraise. Penggunaan web 

banner yang di desain secara menarik dan ditempatkan pada website 

maupun blog adalah salah satu sarana yang akan digunakan oleh Fraise 

untuk mempromosikan pelaksanaan brand campaign ini dan diharapkan 

bisa menarik perhatian para target market Fraise saat mereka sedang 

menjelajahi website-website yang sering mereka kunjungi. 

3. X-Banner 

Standing atau x-banner merupakan salah satu media promosi 

offline yang memiliki peranan penting, berisikan informasi atau iklan 

tentang suatu produk tertentu sehingga bisa dilihat oleh banyak orang, 
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biasanya banyak diletakkan di tempat-tempat umum seperti acara 

pameran, seminar, pintu masuk pusat perbelanjaan, dan lain-lain 

(Indonesia, 2017). 

Target market Fraise yang merupakan para wanita biasanya sering 

mengunjungi lokasi-lokasi tersebut, oleh sebab itu Fraise akan 

mendesain x-banner dengan tampilan yang menarik dan dapat 

membantu calon konsumen mengevaluasi value proposition yang 

ditawarkan oleh Fraise. Nantinya x-banner akan ditempatkan di tempat-

tempat strategis seperti di depan booth pada saat Fraise mengikuti 

kegiatan offline seperti pameran, bazaar, dan lain-lain, yang bertujuan 

untuk meningkatkan brand awareness. 

4. Poster 

Poster adalah salah satu bentuk karya komunikasi visual sebagai 

saluran atau wahana penyampai pesan untuk khalayak luas yang berupa 

gambar dan tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Poster berfungsi untuk 

memberi informasi, motivasi, ataupun himbauan untuk mempengaruhi 

masyarakat luas, oleh sebab itu poster biasanya banyak digunakan untuk 

mengiklankan suatu produk secara komersial dan dilakukan secara 

besar-besaran pada tahap awal pengenalan suatu produk baru 

(Situmorang, 2014). 

Poster iklan yang berisikan tentang brand campaign Fraise yang di 

desain secara menarik dan mudah dipahami akan dipasang di tempat-

tempat yang ramai dan mudah dilihat oleh banyak orang terutama target 

market Fraise, seperti di mall atau event yang banyak dikunjungi oleh 

para wanita produktif di saat mereka mempunyai waktu luang. Tujuan dari 

pembuatan media poster adalah untuk membujuk, mengajak, maupun 

menghimbau para target market Fraise. 

5. Brosur 

 Brosur merupakan salah satu media informasi cetak lini bawah 

(below the line) berupa selembar kertas yang biasanya dilipat menjadi 

beberapa bagian, di dalam brosur berisikan informasi mengenai produk 

atau jasa yang ditawarkan untuk mempengaruhi sekaligus menarik minat 

masyarakat untuk mencoba produk atau jasa tersebut dengan jangkauan 

yang lebih kecil atau sempit (Febriyanto et.al, 2017). Tujuan dari 
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pemilihan media brosur ini untuk mempromosikan produk Fraise secara 

offline sekaligus meningkatkan minat dari calon konsumen. 

 Brosur Fraise berisikan keterangan mengenai brand campaign 

yang dilaksanakan oleh Fraise, sekaligus informasi tentang produk 

aromaterapi Fraise beserta mini sample yang dapat dicoba secara gratis. 

Brosur akan dibagikan kepada khalayak sasaran Fraise secara lebih 

spesifik yaitu kepada para wanita berusia 23 – 35 tahun, agar dapat 

menarik minat mereka sekaligus membantu untuk mengevaluasi value 

proposition yang ditawarkan oleh Fraise. 

6. Flyer 

Flyer merupakan media informasi cetak yang berupa selembar 

kertas berukuran kecil yang biasanya digunakan untuk menarik perhatian 

publik terhadap sebuah acara, pelayanan, ataupun produk yang 

ditawarkan oleh suatu brand (Febriyanto et.al, 2017). Flyer termasuk 

salah satu jenis media lini bawah (below the line). Tujuan dari pemilihan 

media flyer ini untuk mempromosikan acara atau kegiatan yang 

merupakan bagian dari brand campaign Fraise secara offline. 

Flyer Fraise akan dibagikan kepada khalayak sasaran Fraise 

secara lebih spesifik yaitu kepada para wanita berusia 23 – 35 tahun, 

agar dapat menginformasikan sekaligus menarik minat mereka untuk 

mendatangi acara atau kegiatan yang  diadakan oleh Fraise. 

7. Voucher 

Fraise akan membagikan voucher atau kupon potongan harga 

dengan nominal tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan kampanye 

Fraise, yang akan ditawarkan kepada target market Fraise dengan syarat 

dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya promosi potongan harga 

menggunakan voucher, diharapkan target market Fraise dapat tertarik 

untuk mencoba produk aromaterapi Fraise hingga akhirnya terjadilah 

transaksi jual-beli. 

8. Merchandise 

Merchandise dirancang sebagai media promosi yang diharapkan 

dapat membuat customer kembali lagi sehingga dapat meningkatkan 

loyalitas pelanggan (Abbas et.al, 2014: 5). Media ini dipilih sebagai 

sarana untuk meningkatkan brand awareness Fraise. 
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Jenis merchandise yang akan dibuat oleh Fraise berupa tote bag 

edisi terbatas yang nantinya akan dibagikan secara gratis kepada para 

customer Fraise yang telah melakukan pembelian dengan nominal 

tertentu selama kampanye ini berlangsung. 

9. Booth 

Event pameran adalah sebuah kegiatan sebagai sarana media 

promosi yang biasanya terbuka untuk kalangan umum, yang bertujuan 

untuk memperkenalkan suatu produk ataupun jasa kepada masyarakat 

luas secara langsung sehingga mereka tertarik untuk melihat dan 

membeli (Ritchie, 2013). 

Fraise akan merancang booth yang dapat digunakan saat Fraise 

mengikuti acara offline seperti pameran, bazaar, ataupun kegiatan lainnya 

di Surabaya, yang diharapkan dapat semakin memperkenalkan produk 

aromaterapi Fraise secara langsung kepada masyarakat di Surabaya. 

10. Point of Purchase (POP) 

Point of Purchase merupakan salah satu kegiatan promosi trade-

oriented yang dilakukan dengan cara menampilkan produk berupa display 

material secara offline yang bertujuan supaya dapat menarik perhatian 

para calon konsumen secara langsung, sekaligus mendorong mereka 

untuk melakukan pembelian ataupun mempelajari lebih lanjut tentang 

produk yang ditampilkan (Jamalullail, 2016). 

Fraise akan menempatkan Point of Purchase setiap mengikuti 

acara offline seperti pameran maupun bazaar di Surabaya agar dapat 

menarik perhatian para calon konsumen dan mereka dapat membeli 

produk Fraise secara langsung tanpa memesan via online. 

11. Mini Sample 

Pembagian sampel produk secara gratis merupakan salah satu 

tahap promosi yang dapat menonjolkan kelebihan dari suatu produk 

perusahaan, serta dapat membantu target market untuk mengevaluasi 

proposisi nilai yang ditawarkan sebelum mereka membeli produk tersebut 

(Susilo et.al, 2015). 

Fraise akan memberikan sampel produk aromaterapi ukuran mini 

sebagai tester kepada target market yang dibagikan secara langsung 

maupun dimasukkan ke dalam brosur, sehingga para target market 
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Fraise khususnya yang masih awam dengan produk aromaterapi dapat 

mencoba dan merasakan secara langsung sebelum mereka 

mengeluarkan uang untuk membeli produk Fraise, sekaligus dapat 

mengingat merek Fraise. 

 

3.2.3. Program Media  

Di dalam perencanaan perancangan media kampanye “Experience The 

Nature’s Gift” yang dilaksanakan oleh Fraise, dibutuhkan beberapa persiapan 

yang matang dan susunan kegiatan agar semuanya berjalan dengan lancar 

secara maksimal. Oleh sebab itu pemilihan media yang dipilih langsung sesuai 

dengan target sasaran Fraise. Berikut adalah tabel dari susunan kegiatan dan 

pembagian waktu penyebaran dari media kampanye Fraise yang akan 

dilaksanakan selama kurun waktu enam bulan mulai dari bulan Maret 2018 

hingga bulan September 2018: 

 

No 

 

Media 

 

Waktu 

 

Touchpoints 

 

Chanel Phases 

1 Media Sosial Maret 2018 Instagram Membangun awareness 

mengenai produk dan 

menjalin relasi dengan 

customer Fraise (after 

sales). 

2 Poster Maret - April 

2018 

Pakuwon Mall, 

Ciputra World, 

Supermarket 

Membangun awareness 

mengenai produk. 

3 Flyer Maret 2018 Mall & 

Supermarket 

Membangun awareness 

mengenai produk, 

sekaligus event yang 

diadakan oleh Fraise. 
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4 Mini 

Roadshow 

April 2018 Sunday School 

di Redemptor 

Mundi Catholic 

Church 

Membangun awareness 

mengenai produk, serta 

melakukan uji coba 

produk. 

5 Brosur April 2018 Mall & 

Supermarket 

Membangun awareness 

mengenai produk. 

6 Mini Sample April 2018 Mall, 

Supermarket, 

dan didalam 

Brosur 

Membantu target market 

Fraise mengevaluasi 

value proposition dengan 

mencoba sampel produk 

sebelum membeli. 

7 Booth 

Pameran 

Mei 2018 Bazaar / 

Exhibition di 

Pakuwon Mall 

Surabaya 

Membangun awareness 

mengenai produk. 

8 Point of 

Purchase 

Mei 2018 Bazaar / 

Exhibition 

Membangun awareness 

mengenai produk. 

9 X-Banner Mei 2018 Bazaar / 

Exhibition 

Membantu target market 

Fraise mengevaluasi 

value proposition. 

10 Voucher Mei 2018 Bazaar / 

Exhibition 

Memfasilitasi terjadinya 

transaksi jual-beli 

(purchase) dengan 

adanya voucher yang 

diberikan secara gratis. 

11 Tote Bag Mei 2018 Bazaar / 

Exhibition 

Membangun awareness 

mengenai produk. 
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12 Web Banner Juni – 

September 2018 

Website Ads Memfasilitasi terjadinya 

transaksi jual-beli 

(purchase) dengan 

adanya promo diskon. 

13 Giveaway 

Banner 

Juli – Agustus 

2018 

Media Sosial Membantu target market 

Fraise mengevaluasi 

value proposition yang 

ditawarkan dengan 

mencoba produk secara 

gratis. 

14 Photo & 

Review 

Contest 

Agustus – 

September 2018 

Media Sosial Memfasilitasi terjadinya 

transaksi jual-beli 

(purchase) dengan 

adanya contest berhadiah 

yang menarik. 

 
Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Rincian anggaran belanja desain yang dikeluarkan oleh Fraise untuk 

kebutuhan promotional media selama pelaksanaan kampanye, yaitu sebagai 

berikut: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Poster (A2) Biaya Cetak 5 20.000 100.000 

 Flyer (A5) Biaya Cetak 100 1.250 125.000 

 Brosur (A4) Biaya Cetak 100 2.500 250.000 

 X-Banner 

(60x160cm) 

Biaya Cetak 1 75.000 75.000 

 Voucher  Biaya Cetak 50 5.000 250.000 



 

 

 48 

 Kartu nama 

laminasi 

Biaya Cetak 1 box 50.000 50.000 

 Graphic 

Standard 

Manual 

Biaya Cetak 1 500.000 500.000 

 Stationery 

(Amplop, 

Kop Surat) 

Biaya Cetak 5 7.500 37.500 

 Packaging 

Produk 

Fraise (Box) 

Biaya Cetak 50 1.600 8.000 

2 Iklan 

Website 

Biaya Desain 1 100.000 100.000 

 Iklan 

Website 

Biaya Operasional 

Pemasangan 

3 bulan 300.000 900.000 

 Iklan Poster Biaya Operasional 

Pemasangan 

1 500.000 500.000 

3 Social Media 

Management 

Biaya Operasional 1 

account 

300.000 300.000 

4 Booth 

Pameran 

Biaya Eksekusi 

Desain + Produksi 

1 2.000.000 2.000.000 

5 Signage Biaya Produksi 2 200.000 200.000 

6 Point of 

Purchase 

Biaya Eksekusi 

Desain + Produksi 

1 500.000 500.000 

7 Mini Sample Biaya Operasional 50 7.000 350.000 

8 Foto Produk Biaya Eksekusi 

Desain 

1 300.000 300.000 
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9 Tote Bag Biaya Cetak 10 55.000 550.000 

10 Hadiah 

produk  

contest & 

giveaway 

Biaya Produksi + 

Cetak Packaging 

10 35.000 350.000 

Total 7.445.500 

 
Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk (prototype) ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data 

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisa dan menetapkan tingkat 

keberhasilan dari brand campaign yang dirancang untuk Fraise, supaya seluruh 

tujuan dan pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada para target audience 

Fraise melalui brand campaign ini. Menurut Arif Rahman di dalam bukunya yang 

berjudul “Money & I Magazine: Empowering Entrepreneurs”, indikator tingkat 

keberhasilan dari suatu brand campaign yang dilakukan secara digital dapat 

dilihat dari hasil insight atau pageviews yang di dapatkan dari para target 

audience yang telah dituju. Dengan melakukan tracking baik secara berbayar 

maupun gratis seperti dengan menggunakan Google Analytics, perancang suatu 

brand campaign dapat menganalisa bagaimana pengunjung berinteraksi, 

sekaligus juga bisa diketahui berapa jumlah angka reach dan visit yang akhirnya 

benar-benar tertarik hingga melakukan transaksi jual-beli atau hanya sekedar 

bertanya mengenai produk yang ditawarkan. Selain itu, juga bisa diketahui data-

data lainnya seperti jenis kelamin, usia, golongan ekonomi, dan lain-lain, 

sehingga dapat di analisa dengan mudah untuk mengetahui suatu brand 

campaign telah berhasil ataukah gagal mencapai sasaran target audience yang 

dituju. 

Bagian uji coba produk (prototype) ini terdiri atas: (1) desain uji coba, (2) 

subjek uji coba, (3) jenis data, (4) instrumen pengumpulan data, dan (5) teknik 

analisis data. 
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3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

Berdasarkan hasil konsep dan pemilihan media yang telah dipilih, berikut 

adalah hasil desain uji coba untuk brand campaign Fraise berupa mock-up dan 

sample desain yang akan digunakan untuk keperluan uji coba prototype. 

 

1.  Logo Brand Campaign 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.1 Logo utama brand campaign Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

2. Web Banner (Ads) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.2 Prototype web banner untuk Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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3. Sosial Media 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.3.1 Feed untuk Instagram Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.3.2 Banners untuk giveaway & photo contest di Instagram Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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4. Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.4 Prototype poster untuk Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

5. X-Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.5 Prototype x-banner untuk Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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6. Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3.1.6 Prototype brosur untuk Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

7. Flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.7 Prototype flyer untuk event Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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8. Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.8 Prototype voucher promosi untuk Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

9. Booth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.9 Prototype booth untuk kegiatan offline Fraise 

Sumber: dokumentasi pribad 
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10. Point of Purchase (POP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.10 Prototype POP untuk kegiatan offline Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

11. Tote Bag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.11 Prototype merchandise untuk Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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12. Media Pendukung brand campaign Fraise 

a. Graphic Standard Manual (GSM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.12.1 Mock up GSM untuk logo brand campaign Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

b. Stationery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.12.2 Mock up stationery untuk logo brand campaign Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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c. Produk Aromatherapy Balm Fraise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.12.3 Visual Produk Aromatherapy Balm Fraise 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam kualifikasi 

pemilihan subjek uji coba, yaitu: (1) penentuan sampel yang digunakan harus 

disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup dari topik atau judul perancangan 

yang dipilih; (2) sampel hendaknya representatif, terkait dengan jenis produk 

yang dikembangkan, seperti tenaga ahli dalam bidang studi, ahli perancangan 

produk, serta sasaran pemakai produk; (3) dan jumlah sampel uji coba 

tergantung dari tahapan uji coba tahap awal (preliminary field test). (Salam, 

2012). Maka dalam perancangan ini, peneliti memilih subjek uji coba yang 

berkaitan langsung dengan bidang industri aromaterapi dan graphic design. 

Keperluan uji coba prototype ini akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu melalui 

evaluasi dengan para ahli, extreme user, serta uji coba terhadap suatu kelompok 

kecil. Berikut adalah rincian batasan dari subjek uji coba yang ditargetkan, yaitu: 

1. Evaluasi Ahli 

Evaluasi ahli merupakan uji coba tahap pertama yang dilakukan 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melakukan 

wawancara terhadap beberapa expert user dalam bidang industri 

aromaterapi serta graphic design, antara lain sebagai berikut: 
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- Cindy Christina 

Merupakan  salah  satu  founder  dari  Organic Supply Co  yang  telah  

berpengalaman di dalam bidang aromaterapi. Organic Supply Co 

merupakan brand yang menyediakan berbagai essential oil serta 

bahan-bahan organik impor lainnya yang biasa digunakan untuk 

membuat produk kecantikan alami, selain itu brand ini juga rutin 

mengadakan acara aromatherapy class di Jakarta. 

- Yudianto PS 

Merupakan seorang art director dalam divisi social media 

management di PT. Crea Cipta Cemerlang. Crea adalah salah satu 

perusahaan branding dan graphic design yang memiliki cabang di 

Surabaya, Jakarta, Bali, dan Singapura. 

- Ari Kurniawan 

Merupakan seorang art director dari Butawarna Cooperative di 

Surabaya yang telah berpengalaman di dalam bidang graphic design. 

Selain itu beliau juga berpofesi sebagai editorial designer dari Sunday 

Market. 

 

2. Wawancara Extreme User 

Uji coba tahap ke dua juga dilakukan secara kualitatif dengan melakukan 

wawancara secara langsung terhadap beberapa extreme user di dalam 

bidang aromaterapi, antara lain sebagai berikut: 

- Anik 

Merupakan seorang pekerja kantoran berusia 26 tahun yang sering 

lembur dan memiliki rutinitas keseharian yang padat. Beliau menyukai 

hal-hal yang berhubungan dengan aromaterapi, karena awalnya 

sering melakukan spa, dan sering membeli produk aromaterapi 

berupa alat aromaterapi elektrik secara online. Ketika ditanyai tentang 

produk aromatherapy balm, beliau pernah mengetahui tentang produk 

tersebut namun belum pernah mencobanya secara langsung. 

- Yuliarta 

Merupakan seorang guru sekolah dasar dan bimbingan les berusia 31 

tahun yang memiliki rutinitas keseharian yang padat. Beliau menyukai 

aromaterapi karena awalnya iseng mencoba lilin aromaterapi, dan 
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sering membeli produk aromaterapi berupa lilin secara online lewat 

media sosial Instagram. Ketika ditanyai tentang produk aromatherapy 

balm, beliau tidak mengetahui tentang produk tersebut dan belum 

pernah mencobanya secara langsung. 

- Primalia 

Merupakan seorang wanita muda pecinta aromaterapi berusia 23 

tahun yang sehari-harinya sibuk beraktivitas padat sebagai seorang 

mahasiswi tingkat akhir sekaligus entrepreneur. Beliau menyukai 

aromaterapi karena awalnya mendapat hadiah lilin aromaterapi, dan 

sering membeli produk aromaterapi berupa lilin dan essential oil 

secara online. Ketika ditanyai tentang produk aromatherapy balm, 

beliau tidak mengetahui tentang produk tersebut dan belum pernah 

mencobanya secara langsung. 

 

Teknik pengambilan sampel sebagai subjek uji coba expert user dan extreme 

user dilakukan berdasarkan seleksi khusus dengan menggunakan teknik 

purposive atau juga dikenal dengan istilah judgemental sampling. Seluruh hasil 

data yang di dapatkan dari wawancara nantinya akan di analisa kembali untuk 

dijadikan sebagai dasar dalam melakukan revisi desain. 

 

3. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba tahap ke tiga dilakukan terhadap kelompok kecil, yaitu kepada 

beberapa sasaran pengguna produk aromaterapi Fraise (target audience) 

dengan menggunakan teknik pemilihan subjek uji coba purposive atau 

juga dikenal dengan istilah judgemental sampling, dengan rincian yang 

ditinjau berdasarkan segmentasi pasar dari segi demografis, psikografis, 

geografis dan perilaku, antara lain sebagai berikut: 

a. Demografis 

- Jenis kelamin : Wanita 

- Usia  : 23 – 35 tahun 

- Pekerjaan  : Mahasiswi, Pekerja, Pengusaha 

- Kelas ekonomi : Menengah ke atas 

b. Psikografis 

- Aktif dan memiliki rutinitas keseharian yang padat 
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- Mempercayai manfaat dari aromaterapi 

- Mudah dirayu secara emosional 

c. Geografis 

Masyarakat yang tinggal di wilayah kota Surabaya 

d. Perilaku (behavior) 

- Menyukai aromaterapi 

- Menyukai produk yang terbuat dari bahan-bahan alami 

- Gemar mencoba sesuatu yang baru 

 

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian utama, dengan menunjukkan hasil eksekusi desain uji coba 

(prototype) yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan, saran, dan kritik dari 

para subjek uji coba, sekaligus mengumpulkan data-data yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengetahui kekurangan sekaligus menguji seberapa besar 

tingkat efektivitas dan daya tarik dari prototype yang telah dihasilkan untuk brand 

campaign Fraise. Jika mayoritas subjek uji coba memberikan hasil respon yang 

kurang baik, maka desain uji coba akan diperbaiki lagi dan direvisi sesuai 

dengan hasil feedback yang di dapatkan, sedangkan jika respon yang di 

dapatkan kebanyakan positif, maka desain uji coba akan di optimalkan dan di 

kembangkan menjadi desain final. 

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan ini yaitu 

melalui metode penggalian data primer dan sekunder. Data primer merupakan 

data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan uji 

coba kelompok kecil, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam 

perancangan ini diambil dari beberapa sumber buku, jurnal, dan majalah 

mengenai perancangan brand campaign. Sedangkan data primer yang 

digunakan dalam perancangan ini meliputi pendapat dan review dari beberapa 


