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ABSTRAK 

 
 “PERANCANGAN BRAND IDENTITY UNTUK KUE RESEP KUNO BUTTER 

DAY DAN MEDIA PROMOSINYA” 

 
Perkembangan UKM di Indonesia saat ini cukup berkembang terutama 

di bidang usaha pangan. Masa kini juga diperlengkapi dengan perkembangan 
teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan masyarakat baik 
produsen maupun konsumen untuk saling terhubung dan melakukan proses jual-
beli. Karena kemudahan tersebut maka banyak perusahaan pangan yang 
memasarkan produknya secara online. Di Indonesia tidak sedikit yang menjual 
produk berupa kue-kue dengan penampilan yang menarik agar dapat bersaing 
dengan produsen lain yang menjual produk berupa kue. Perancangan ini 
dilakukan dalam rangka pembentukan identitas merk Butter Day sebagai merk 
yang menjual produk berupa kue resep kuno yang memiliki maskot/karakter 
dengan cerita yang dikomunikasikan melalui media promosi online maupun 
offline untuk menjadi merk kue resep kuno yang berbeda dari kue resep kuno 
sejenisnya serta ditujukan untuk kalangan generasi Y terutama remaja dan 
dewasa muda di Surabaya. Butter Day melakukan pemasaran utama terhadap 
produknya secara online sehingga dapat menjangkau target marketnya yang 
saat ini memiliki gaya hidup yang cenderung selalu aktif di media sosial online 
seperti Instagram. Dalam mengumpulkan data hasil penelitian digunakan metode 
penggalian data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan angket/kuesioner baik terhadap expert user maupun 
extreme user, sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber literatur buku 
dan jurnal. Perancangan desain identitas merk beserta aplikasi dan media 
promosi Butter Day berperan penting dalam menentukan penilaian dan daya tarik 
masyarakat khususnya bagi kalangan pelajar/mahasiswa dan profesional muda 
terhadap kue resep kuno Butter Day dengan adanya maskot yang lucu dan 
interaktif serta penggunaan warna pastel yang lembut sehingga Butter Day 
memberikan gambaran baru yang lebih modern terhadap kue resep kuno yang 
menarik dan sesuai selera anak muda masa kini. 

 

Kata kunci: Merk, Identitas Merk, Media Promosi, Pemasaran Media Sosial, 

Perilaku Konsumen. 
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ABSTRACT 

 
“DESIGNING BRAND IDENTITY FOR BUTTER DAY OLD RECIPE CAKE AND 

ITS PROMOTIONAL MEDIA”  
 

The development of small and medium enterprises (SME) is quite 
making an adequate progress nowadays, mainly on the food industry. Today the 
society is provided with a sophisticated technological developments, making it 
easier for people both producers and consumers to connect with each other and 
make the transaction process. Because of its convenience, many food 
companies market their products through online. In Indonesia, there are plenty 
entrepreneur who sell cake as their product with an attractive appearance in 
order to compete with other producers who sell the same products. This research 
was made to establish Butter Day‟s brand identity as a brand which sells old 
recipe cakes with mascots/characters and communicates stories about its cakes 
through online and offline promotional media as an old recipe cakes brand that 
differs from other old recipe cakes and is intended for all the millennials 
(generation Y) especially teenagers and young adults in Surabaya. Butter Day 
brings the prime marketing of its products by online so that it can reach its target 
market which currently has a lifestyle to stay active on online social media such 
as Instagram. Primary and secondary data extraction methods are used to collect 
the research data, where primary data is obtained through interviews, 
observations, and questionnaires to both expert users and extreme users, while 
secondary data is obtained through literature sources of books and journals. The 
design of Butter Day‟s brand identity along with its application and promotional 
media has an important role on determining the attraction to the community, 
especially for students and young professionals toward Butter Day‟s old recipe 
cakes with the cute and interactive mascots as well as the soft pastel colors 
giving a new and modern experience of old recipe cakes which look appealing 
and suitable for all youngsters today. 
 

Keywords: Brand, Brand Identity, Promotional Media, Social Media Marketing, 

Consumer Behavior.  

 

  



 

 

 ix 

DAFTAR ISI 

 
 LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ......................................... ii 

 LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .................... iii 

 LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR ................................. iv 

 KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................................... v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi 

ABSTRAK ....................................................................................................... vii 

ABSTRACT.................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiv 

Bab I Pendahuluan ........................................................................................ 15 

1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 15 

1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 23 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) .......................... 24 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan ....................................................... 24 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) .............................. 25 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) ....... 25 

1.7. Definisi Istilah .......................................................................................... 25 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) ....................................... 28 

Bab II Kajian Pustaka ..................................................................................... 29 

2.1. Sumber Pustaka ..................................................................................... 29 

2.2. Hasil Kajian Pustaka ............................................................................... 33 

2.2.1. Branding .............................................................................................. 33 

2.2.2. Brand Identity ....................................................................................... 36 

2.2.3. Consumer Behavior ............................................................................. 39 

2.2.4. Social Media Marketing ........................................................................ 42 

2.2.5. Online-to-Offline Marketing .................................................................. 44 

Bab III Metode Pengembangan...................................................................... 46 

3.1. Model Pengembangan ............................................................................ 46 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) ............................. 47 

3.2.1. Konsep Gaya Desain. .......................................................................... 47 



 

 

 x 

3.2.2. Konsep Pemilihan Media. ..................................................................... 51 

3.2.3. Program Media .................................................................................... 53 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain ..................................................................... 54 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) .................................................................... 55 

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) ............................................. 55 

3.3.2. Subjek Coba (responden expert user & extreme user) ......................... 61 

3.3.3. Jenis Data ............................................................................................ 62 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) ...................................................................................................... 62 

Bab IV Hasil Pengembangan ......................................................................... 64 

4.1. Penyajian Data Uji Coba (Hasil Penggalian data kuantitatif & kualitatif) .. 64 

Hasil Penggalian Data Kuantitatif (Extreme User & FGD) .............................. 64 

Hasil Penggalian Data Kualitatif (Expert User, Extreme User & FGD) ............ 65 

4.2. Analisis Data (kesimpulan hasil analisa penggalian data) ....................... 75 

4.3. Revisi Produk (Final Design) ................................................................... 77 

Bab V Penutup ............................................................................................... 87 

5.1. Kajian Produk yang Telah Direvisi (hasil eksekusi desain) ...................... 87 

5.2. Saran  Pemanfaatan,  Diseminasi,  dan  Pengembangan  Produk  Lebih 

Lanjut ........................................................................................................... 106 

Daftar Pustaka ............................................................................................. 107 

Lampiran ...................................................................................................... 110 

 

  



 

 

 xi 

DAFTAR TABEL 

 
 

Tabel 3.1 Pemilihan Media ................................................................................ 54 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain................................................................... 55 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data ............................................................ 63 

Tabel 4.1 Hasil Penggalian Data Kuantitatif ....................................................... 64 

Tabel 4.2 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Logo) .............................................. 65 

Tabel 4.3 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Maskot) .......................................... 66 

Tabel 4.4 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Packaging) ..................................... 67 

Tabel 4.5 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Media Promosi) .............................. 69 

Tabel 4.6 Data Hasil FGD (Prototype) ............................................................... 70 

Tabel 4.7 Data Hasil FGD (Media Promosi) ....................................................... 71 

Tabel 4.8 Data Hasil FGD (Prototype) ............................................................... 72 

Tabel 4.9 Data Hasil FGD (Media Promosi) ....................................................... 72 

Tabel 4.10 Data Hasil FGD (Prototype) ............................................................. 73 

Tabel 4.11 Data Hasil FGD (Media Promosi) ..................................................... 75 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 xii 

DAFTAR GAMBAR 

 
 

Gambar 3.1 Poring, karakter dalam manhwa dan game Ragnarok .................... 48 

Gambar 3.2 Mr. Bean Singapore ....................................................................... 48 

Gambar 3.3 Klaud‟s Singapore Soya Delight ..................................................... 49 

Gambar 3.4 Gudetama ...................................................................................... 49 

Gambar 3.5 Avocado Lovers ............................................................................. 49 

Gambar 3.6 Intro Butter Day .............................................................................. 56 

Gambar 3.7 Mini Story Sejarah dan Asal Kue .................................................... 57 

Gambar 3.8 Mini Story Karakteristik Kue ........................................................... 57 

Gambar 3.9 Special Story untuk Hari Besar ....................................................... 58 

Gambar 3.10 Giveaway dan Feedback .............................................................. 59 

Gambar 3.11 Promosi Butter Day ...................................................................... 60 

Gambar 3.12 Booth dan X-Banner Display Bazaar ............................................ 60 

Gambar 3.13 Point-of-Purchase Display ............................................................ 61 

Gambar 4.1 Desain Maskot Sebelum Revisi ...................................................... 78 

Gambar 4.2 Desain Maskot Setelah Revisi ........................................................ 78 

Gambar 4.3 Desain Kemasan Plastik Kue Sebelum Revisi ................................ 79 

Gambar 4.4 Desain Kemasan Plastik Kue Setelah Revisi .................................. 79 

Gambar 4.5 Desain Kemasan Kotak Kue Sebelum Revisi ................................. 80 

Gambar 4.6 Desain Kemasan Kotak Kue Setelah Revisi ................................... 81 

Gambar 4.7 Desain Konten Sebelum Revisi ...................................................... 82 

Gambar 4.8 Desain Konten Setelah Revisi ........................................................ 82 

Gambar 4.9 Desain Promotion Post Sebelum Revisi ......................................... 83 

Gambar 4.10 Desain Promotion Post Setelah Revisi ......................................... 84 

Gambar 4.11 Tambahan Desain Giveaway & Feedback Post ........................... 85 

Gambar 4.12 Desain PoP Display Sebelum Revisi ............................................ 86 

Gambar 4.13 Desain PoP Display Setelah Revisi .............................................. 86 

Gambar 5.1 Desain Logo Butter Day ................................................................. 87 

Gambar 5.2 Logo Proportion ............................................................................. 88 

Gambar 5.3 Logo Clear Space .......................................................................... 88 

Gambar 5.4 Logo Minimum Size ........................................................................ 89 

Gambar 5.5 Corporate Typeface 1 .................................................................... 89 

Gambar 5.6 Corporate Typeface 2 .................................................................... 90 



 

 

 xiii 

Gambar 5.7 Corporate Color (Primary) .............................................................. 91 

Gambar 5.8 Corporate Color (Secondary) ......................................................... 92 

Gambar 5.9 Corporate Color System ................................................................. 93 

Gambar 5.10 Logo Misuse ................................................................................. 94 

Gambar 5.11 Desain Maskot Butter Day ............................................................ 94 

Gambar 5.12 Desain Letterhead Butter Day ...................................................... 95 

Gambar 5.13 Desain Map Butter Day ................................................................ 95 

Gambar 5.14 Desain Amplop Standar Butter Day .............................................. 96 

Gambar 5.15 Stamp Butter Day ......................................................................... 96 

Gambar 5.16 Desain Kartu Nama Butter Day .................................................... 97 

Gambar 5.17 Desain Brosur Butter Day ............................................................. 97 

Gambar 5.18 Desain X-Banner Butter Day ........................................................ 98 

Gambar 5.19 Desain PoP Display Butter Day .................................................... 99 

Gambar 5.20 Desain Packaging Butter Day ....................................................... 99 

Gambar 5.21 Desain Feeds Instagram (Intro) .................................................. 100 

Gambar 5.22 Desain Story dan Feeds Instagram (Giveaway) ......................... 101 

Gambar 5.23 Desain Feeds Instagram (Promotion) ......................................... 102 

Gambar 5.24 Desain Feeds Instagram (Story Cake Characteristics) ............... 103 

Gambar 5.25 Desain Feeds Instagram (Story Cake Origins) ........................... 104 

Gambar 5.26 Desain Feeds Instagram (Story International Day) ..................... 105 

Gambar 5.27 Desain Feeds Instagram (Trivia) ................................................ 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
 

Lampiran 1. Wawancara Expert User .............................................................. 110 

Lampiran 2. Wawancara Extreme User ........................................................... 110 

Lampiran 3. Focus Group Discussion (FGD) ................................................... 111 

Lampiran 4. Pameran Outlining Design 2019 ................................................... 112 

 
 
 

 



 

 

 15 

Bab I Pendahuluan 

 
1.1. Latar Belakang Masalah  

Di Indonesia khususnya di Surabaya saat ini semakin banyak toko kue yang 

menjual roti dan kue resep kuno khas buatan rumah. Bisnis UKM (usaha kecil 

dan menengah) jenis ini banyak digemari oleh berbagai kalangan dari para 

pemuda hingga para dewasa seperti ibu rumah tangga dan pekerjaan ini dapat 

dilakukan di dapur rumah pribadi sehingga lebih ekonomis dan efisien. Terdapat 

beberapa bisnis toko kue yang berdiri di Surabaya seperti Homey‟s Bread, toko 

kue online yang menjual kue dengan isian kue yang memiliki banyak varian rasa; 

Pumpkin Bake House, toko kue yang menjual aneka jenis roti dan kue dengan 

menonjolkan kue tart-nya; dan Genma Kitchen yang menjual aneka kue home-

made secara online dengan branding-nya yang cantik dan menarik. 

Toko-toko kue tersebut umumnya hanya menjual kue dengan 

mengutamakan bentuk kue yang menarik dan kualitas rasa, tidak ada identitas 

tertentu dan cerita yang mendalam terhadap setiap jenis kuenya. Identitas kue 

dapat dirasakan tidak hanya melalui kualitas rasa, tetapi juga pengaruh identitas 

merk (brand identity) yang kuat sehingga dapat membedakan dengan kue resep 

kuno sejenisnya (Xara-Brasil et al., 2018). Butter Day menghadirkan pengalaman 

bagi konsumen untuk tidak sebatas membeli kue dan memakannya saja, namun 

memperoleh pengalaman dalam mengenali kue yang dikonsumsinya melalui 

cerita dan pengembangan karakter/maskot yang dapat mencerminkan rasa, 

tekstur, dan penampilan kue tersebut. Perwujudan visual Butter Day berupa 

karakter/maskot ini dikarenakan gambar dapat dikenal lebih cepat daripada 

sebuah teks (Wheeler, 2013). 

Bisnis Butter Day menjual kue resep kuno yang berbentuk sederhana tetapi 

dikemas dengan kemasan karakter/maskot yang modern dan memiliki cerita 

yang dikomunikasikan melalui media promosinya. Maskot Butter Day 

menampilkan cerita yang berbeda-beda tergantung jenis kuenya. Bisnis Butter 

Day telah berdiri sejak 1 Oktober 2018. 

Konsumen dapat mengenal lebih dekat brand Butter Day melalui media 

sosial Instagram. Diperuntukkan bagi konsumen yang cenderung memesan kue 

secara online dan menyukai makanan olahan siap saji.  
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Generasi Y atau generasi milenial saat ini yang menjadi target utama bisnis 

ini menyukai sesuatu yang baru, menarik, tidak membosankan, lucu, dan kreatif 

(Sandra et al., 2014). Generasi Y lahir pada masa teknologi telah berkembang 

pesat dan merupakan pribadi yang berpikiran terbuka dan suka bersosial 

(Moreno et al., 2017). Generasi ini lebih condong ke arah visual dan kurang 

menyukai informasi yang monoton (Petra, 2016). Oleh sebab itu, media sosial 

sangat mumpuni untuk menjangkau generasi Y yang mayoritas menggunakan 

smartphone; suka berbagi informasi dan bersosial terhadap teman dan keluarga 

(Tawil, 2014). 

Butter Day menargetkan pada kalangan remaja dan dewasa muda (generasi 

Y) yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa/profesional muda terutama 

perempuan dengan rentan usia 17-22 tahun yang berdomisili di Surabaya 

dengan kondisi sosial ekonomi menengah-atas dan rentan pendapatan sebesar 

5 juta hingga 10 juta. Target psikografis konsumen Butter Day memiliki 

kepribadian penyabar, perhatian, suka mengamati, teliti, dan suka berbagi; 

memiliki gaya hidup cenderung berkumpul dengan teman/keluarga/komunitas, 

memiliki komunitas, dan suka kegiatan sosial; berperilaku suka bersosial, aktif di 

media sosial, suka yang praktis dan cepat, setia pada produk yang dirasa 

nyaman dan cocok; tergolong kelas sosial menengah-atas yang berpendidikan 

dan memiliki pekerjaan/pengusaha muda. 

Bisnis Butter Day memiliki beberapa permasalahan dari segi identitas merk 

(brand identity). Konsumen belum mengenal merk Butter Day, makna dan nilai 

merk belum tersampaikan dengan optimal, dan karakter/maskot belum dapat 

dikenali dengan baik serta belum dapat mempengaruhi/memberi nilai yang dapat 

diingat oleh konsumen. Bisnis serupa Butter Day yang menjual kue resep 

rumahan semakin berkembang pesat di Surabaya, apalagi didukung oleh 

perkembangan teknologi berupa internet dan media sosial yang mempermudah 

penyampaian value merk dan produk dari produsen kepada konsumen. 

Bisnis serupa Butter Day yang menjual kue resep rumahan semakin 

berkembang pesat di Surabaya, apalagi didukung oleh perkembangan teknologi 

berupa internet dan media sosial yang mempermudah penyampaian value merk 

dan produk dari produsen kepada konsumen. Bisnis-bisnis tersebut antara lain 

Homey‟s Bread, Pumpkin Bake House, dan Genma Kitchen yang merupakan 



 

 

 17 

kompetitor bagi Butter Day. Berikut akan dijabarkan secara detail tiap bisnis kue 

tersebut. 

 Homey‟s Bread 

Toko roti berbasis online asal Surabaya, tidak memiliki outlet toko offline. 

Produknya berupa roti resep kuno khas rumahan dengan varian isi yang 

bermacam-macam. Bentuk roti dan pengemasannya sederhana karena 

mengutamakan kualitas roti dan banyak varian rasa. Mentargetkan pada 

semua kalangan (anak-anak hingga dewasa) terutama pengguna aktif 

media sosial. Menggunakan sistem PO (pre-order) secara online 

(WhatsApp/LINE) dan pengiriman produk menggunakan jasa pengiriman 

kurir online (GoJek). 

 

Strength: 

- Roti resep kuno dan tanpa pengawet dengan varian rasa banyak 

macam. 

- Berbasis online sehingga dapat memesan roti dalam jumlah banyak 

dengan praktis dan cepat. 

- Fleksibel karena semua jenis produk ditampilkan di feeds Instagram 

dan dapat menghubungi lewat media sosial (WhatsApp/LINE). 

 

Weakness: 

- Kemasan minim desain karena lebih mementingkan fungsional sebagai 

pembungkus roti. 

- Strategi promosi hanya melalui media sosial sehingga hanya terkenal 

pada kalangan netizen saja. 

 

Opportunity: 

- Market luas dan mudah dijangkau oleh pengguna Instagram di 

Surabaya, tetapi berpeluang untuk dijangkau hingga luar kota dan luar 

pulau dengan bantuan banyak hashtag di Instagram. 

 

Threat: 

- Banyak pesaing bisnis serupa yang menjual satu jenis roti dengan 

varian isi banyak macam. Bergantung pada kualitas rasa roti dan 
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bergantung pada kecocokan selera konsumennya karena tidak ada 

keunikan lain yang mencerminkan ciri khas Homey‟s Bread selain dari 

rasa rotinya sendiri. 

 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Homey‟s Bread: 

Menggunakan Instagram sebagai media promosi utama dan toko resmi 

secara online. Sering posting, baik itu berupa foto detail roti, daftar menu 

produk dan varian rasa yang tersedia, reminder jadwal open PO, foto-

foto testimoni pembeli, hingga informasi pemberitahuan bahwa Homey‟s 

Bread hadir di bazaar tertentu. Aktif mengikuti bazaar sehingga 

mempermudah konsumen di Surabaya untuk membeli produknya secara 

langsung di stand bazaar tersebut dan berkesempatan menjangkau 

konsumen lain yang sedang berkunjung ke mall dan yang belum 

mengenal Homey‟s Bread melalui media sosial. 

 

 Pumpkin Bake House 

Toko roti yang berpusat di Surabaya. Produknya berupa roti, kue, pastry, 

dan pudding home-made. Produk yang paling diutamakan adalah tart 

dan beragam jenis cake karena lebih condong membuat produk untuk 

gift/hamper, tetapi pada outlet toko juga menyediakan beragam jenis roti 

dan kue yang dapat dibeli langsung secara eceran. Karena produk 

disesuaikan sebagai gift, maka gencar mempromosikan produk untuk 

birthday, engagement, wedding, atau hari besar seperti Imlek dan 

Ramadhan. Bentuk tart dan kue kreatif, lucu, dan modern (mengikuti tren 

saat ini), tetapi dari segi branding belum terintegrasi dengan baik dan 

desain kemasan sederhana dan tidak semenarik bentuk tart/kuenya. 

 

Strength: 

- Bentuk roti dan kuenya lucu dan menarik karena dibentuk dan dihias 

dengan kreatif, karakter langsung dibentuk di kuenya. 

- Selalu memunculkan desain baru/terus berkreasi pada produk tart-nya. 
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Weakness: 

- Desain grafisnya belum terintegrasi dengan baik sehingga tidak dapat 

merasakan nilai/keunikan tersendiri dari Pumpkin Bake House. 

- Kemasan sederhana dan kurang mengikuti tren. 

- Promosi kurang seimbang antara produk-produk yang dijual. 

 

Opportunity: 

- Di media sosial (Instagram) sebagian besar posting-nya berupa jenis 

kreasi tart saja, kurang menampilkan produk lain padahal di outlet toko 

offline masih terdapat produk roti dan kue lain selain tart dan bisa dibeli 

eceran. Bagi yang hanya memantau melalui Instagram dapat terjadi miss 

information karena produk Pumpkin Bake House masih banyak lagi 

selain tart saja (roti resep kuno/rumahan, pastry, dan pudding) sehingga 

bagi yang sedang tidak menginginkan tart tetap dapat membeli produk 

roti lain yang lebih dibutuhkan/diinginkan. 

 

Threat: 

- Brand dan grafisnya kurang menonjol sehingga sulit mengidentifikasi 

nilai ciri khas tersendiri dari Pumpkin Bake House. Apabila tidak 

terintegrasi dengan baik dari warna dan grafisnya, konsumen dapat 

mengalami kebingungan dalam mencari tokonya dan tidak yakin akan 

toko tersebut. 

 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Pumpkin Bake House: 

Menggunakan Instagram sebagai media promosi utamanya untuk 

menjangkau konsumen yang aktif online media sosial dan untuk 

konsumen yang mencari kue untuk gift/hamper pada acara tertentu. 

Konsumen dapat melihat banyak kreasi tart yang dibuat Pumpkin Bake 

House dan foto testimoni dimana tart/hamper yang dibuat oleh Pumpkin 

Bake House diaplikasikan pada sebuah acara ulang tahun maupun 

wedding secara nyata. Pada setiap posting selalu dicantumkan informasi 

lengkap berupa nomor telepon dan jam operasional toko. 
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 Genma Kitchen 

Toko kue online di Surabaya yang menjual kue, pie, dan cookies home-

made (resep keluarga) dengan mengangkat tema rumahan yang 

sederhana dan manis seperti kue buatan sang nenek. Juga menjual 

produk kue dalam bentuk hamper dan snack box sehingga banyak 

orderan sebagai gift ulang tahunan/lahiran/pernikahan/arisan. Penjualan 

dan promosi kue berbasis online dan PO, tetapi di tempat produksinya 

disediakan rak pemajang khusus stok cookies, sehingga konsumen 

dapat membeli langsung di tempat tanpa order (khusus cookies). 

Cookies juga dititipkan di outlet toko lain seperti Kartiko. 

 

Strength: 

- Branding terintegrasi dengan baik. 

- Produk dikemas dengan baik sehingga terlihat premium dan kualitas 

terjaga. 

- Untuk membeli cookies dapat dibeli secara langsung di tempat (ready). 

 

Weakness: 

- Tidak ada keunikan dari segi branding walaupun grafis dan warna 

sudah terintegrasi dengan baik, sehingga tidak ada cerita yang dibawa 

untuk konsumen. 

- Tempat showroom khusus stok cookies kurang diekspos, hanya 

diketahui melalui posting Instagram foto konsumen yang pernah ke 

showroom tersebut (tidak banyak) sehingga konsumen lain/konsumen 

baru akan sulit mengetahui akan adanya showroom khusus cookies 

tersebut. 

 

Opportunity: 

- Sebagai produk kue yang mendapat banyak pengakuan positif dari 

hasil feedback/testi pelanggan, memiliki peluang untuk mempromosikan 

produknya melalui bazaar/pop-up market agar jangkauan pasarnya lebih 

luas, kesempatan untuk menjangkau konsumen yang tidak terjangkau 

melalui media sosial saja. 
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Threat: 

- Banyak bisnis kue online serupa dengan tampilan kemasan dan brand 

yang menarik, tidak ada keunikan tersendiri sehingga menjadi tantangan 

bagi Genma Kitchen untuk bersaing dengan brand serupa yang lebih 

bagus. Berhasilnya penjualan sebagian besar berasal dari taste 

konsumen terhadap rasa kue milik Genma Kitchen (sesuai selera tiap 

konsumen tertentu). 

 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Genma Kitchen: 

Memiliki akun Instagram dengan posting foto produk kue-kuenya, 

pengemasan kue-kue yang siap dikirim, testimoni dari konsumen yang 

telah membeli produknya, dan highlight macam produk yang dijual 

sehingga konsumen tidak kebingungan dan dapat melihat detail setiap 

jenis produk kuenya. Banyak repost dan posting berupa foto testimoni 

konsumen yang telah membeli produknya sehingga konsumen dapat 

mempercayai produk dan layanan Genma Kitchen karena banyak 

pelanggan yang merespon positif. Pada caption dicantumkan ucapan 

selamat atau ucapan terima kasih sehingga konsumen merasa dihargai 

dan dapat memperkuat relasi dengan konsumen. 

 

Dari penjelasan ketiga kompetitor tersebut didapati bahwa mereka memiliki 

strateginya masing-masing untuk menarik dan mempertahankan pasarnya. 

Strategi tersebut dapat menjadi contoh untuk diterapkan dan dikembangkan oleh 

Butter Day agar Butter Day dapat memberikan layanan dan pengalaman yang 

lebih mendalam melalui penyampaian value dan promise dari brand Butter Day 

pada setiap konsumennya dan konsumen dapat mengenal dan membedakan 

brand Butter Day dengan brand kue lainnya. Berikut penjelasan akan strategi 

komunikasi visual ketiga kompetitor yang sesuai untuk diadaptasi ke dalam bisnis 

Butter Day. 

 Homey‟s Bread 

- Sering mengikuti bazaar di mall besar. 

- Rajin update dan aktif di Instagram (informasi produk, daftar menu, 

reminder jadwal PO). 
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- Walaupun bentuk roti sangat sederhana dan polos, tetapi mampu 

mengeksplor banyak varian rasa yang digemari masyarakat saat ini 

(mengikuti tren selera/rasa yang disukai masyarakat saat ini). 

 

Mengikuti bazaar dapat memberikan peluang bagi bisnis berbasis online 

untuk dapat hadir secara nyata dan konsumen dapat langsung 

berinteraksi dan melihat produk aslinya (tidak hanya lewat gambar saja). 

Harga bisa dibuat lebih tinggi. Membuka peluang bagi konsumen yang 

tidak menggunakan media sosial (khususnya Instagram) untuk dapat 

dijangkau melalui tatap langsung pada bazaar. 

 

 Pumpkin Bake House 

- Menggunakan media sosial Instagram untuk menunjukkan hasil kreasi 

produk dan contoh aplikasi langsung produk di sebuah acara tertentu 

sesuai fokus Pumpkin Bake House sebagai produk untuk gift/hamper. 

- Karena untuk gift, maka gencar melakukan promosi produk untuk hari 

besar dan acara tertentu (birthday/engagement/wedding), desain 

tart/hamper yang dibuat menyesuaikan tema acara/sesuai permintaan 

konsumen. 

 

Memanfaatkan Instagram sebagai media promosi yang paling banyak 

digunakan saat ini dan menyebarkan brand awareness melalui post foto 

produk dan pengaplikasiannya secara nyata (contoh: foto kue yang 

dinikmati pada acara keluarga tahun baruan). Karena berfungsi sebagai 

buah tangan/gift maka kemasan dibuat semenarik mungkin dan bila 

memungkinkan desain dapat berganti menyesuaikan acara/season. 

 

 Genma Kitchen 

- Memiliki brand yang terintegrasi dengan baik dari segi grafis dan 

warna, sehingga beberapa pelanggan menyukai kemasan dan brand-

nya karena bagus dan terlihat premium. 

- Rajin update Instagram dan responsif dalam melayani konsumen. 

- Memanfaatkan highlight Instagram sebagai e-menu untuk 

mempermudah konsumen dalam memilih produk yang diinginkan. 
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Keseragaman/integrasi brand pada kemasan, kartu ucapan, dan 

template informasi (contoh: posting berupa ucapan selamat hari raya 

atau info libur) penting karena menunjukkan ciri khas dan satu kesatuan 

brand walaupun penampilan kuenya biasa dan umum. Banyak 

mengekspos testimoni, pengemasan produk siap kirim, hingga foto 

produk kiriman dengan kurir GoJek dapat menumbuhkan rasa 

kepercayaan konsumen terhadap merk dan produk. 

 

Hasil pemilihan strategi komunikasi visual ketiga kompetitor tersebut akan 

diadaptasi ke dalam Butter Day yang berguna sebagai solusi akan permasalahan 

yang dialami oleh Butter Day dalam mewujudkan dan menyatakan brand identity 

Butter Day. Telah didapati bahwa menerapkan sebuah brand pada Butter Day 

berfungsi sebagai pembeda dengan brand dari produk sejenis (Lee et al., 2015) 

dan merancang brand image Butter Day yang dapat dikenali dan melekat pada 

pribadi konsumen sehingga konsumen tidak salah menilai pesan/makna dan 

mendapat gambaran yang benar terhadap brand Butter Day sebagai kue resep 

kuno yang memiliki cerita. Brand image ini akan membentuk identitas merk 

(brand identity) yang memberikan pengenalan, membuat perbedaan, dan untuk 

menyampaikan ide serta arti dari sebuah produk (Wheeler, 2013). Identitas merk 

ini dapat tersampaikan melalui keseragaman desain grafis, baik dari segi 

pengemasan produk hingga promosinya. Untuk mencapai pada target marketnya 

perlu mempelajari pola perilaku konsumen dan bagaimana merk Butter Day 

dapat mengadaptasi perilaku konsumen masyarakat muda di mana mayoritas 

mahasiswa Surabaya adalah pengguna aktif Instagram (Guna dan Martini, 2017) 

sehingga mereka akan mudah dijangkau melalui media tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity Butter Day yang dapat dikenal 

masyarakat muda generasi Y di Surabaya sebagai brand dari produk kue resep 

kuno yang memiliki cerita melalui karakter/maskot Butter Day. 

 



 

 

 24 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang brand identity untuk 

kue resep kuno Butter Day dan media promosinya. 

 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Hasil rancangan yang akan dibuat untuk menyatakan dan memperkuat 

brand identity Butter Day terdiri dari berbagai spesifikasi tertentu, antara lain: 

1) Brand Concept (Big Idea) 

Memuat perancangan ide dan strategi brand, baik secara visual dan 

verbal beserta atribut-atribut yang digunakan. 

2) Graphic Standard Manual 

Memuat perancangan dan ketentuan/aturan pada filosofi logo/brand, 

corporate/project logo (elemen logo, proporsi, posisi, jenis font), 

special design logo untuk aplikasi pada proyek atau partnership, 

identitas logo (minimum clear space, minimum size, logo misuse, 

variasi warna, dan tipografi), stationery (kartu nama, kop surat, 

amplop, stempel), serta petunjuk warna (color guide). 

3) Brand Marketing Application on Corporate Assets 

Memuat perancangan untuk pengaplikasian brand pada media 

promosi dan pemasaran berupa desain untuk office tools dan 

transportasi. 

4) Strategic Promotional Media 

Memuat marketing timeline dan media concept. 
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1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk memberikan persepsi/pemahaman yang benar kepada konsumen 

terhadap merk Butter Day. 

b) Untuk meningkatkan nilai dan daya tarik melalui branding Butter Day. 

c) Untuk membedakan dengan produk kue resep kuno serupa. 

d) Untuk memberikan identitas kuat pada Butter Day yang dapat 

berkesinambungan dan dikenal oleh masyarakat muda. 

e) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Hal yang menjadi batasan dalam perancangan Tugas Akhir adalah: 

1) Batasan keilmuan pada ilmu desain komunikasi visual, ilmu 

marketing, dan ilmu branding. 

2) Batasan material yang digunakan untuk strategi promosi dan 

marketing berupa media promosi cetak (office tools) dan media 

promosi online melalui media sosial Instagram. 

3) Batasan teknologi yang digunakan untuk perancangan karya dan 

produk berupa software Adobe Illustrator dan untuk strategi promosi 

dan marketing secara online dengan aplikasi Instagram. 

Kurun waktu pelaksanaan penelitian untuk Tugas Akhir dimulai dari bulan 

Januari 2019 hingga berakhir pada bulan Mei 2019. 

 

1.7. Definisi Istilah    

Untuk memperdalam riset perancangan brand identity Butter Day akan 

digunakan beberapa topik literatur yang akan diteliti lebih lanjut. Topik-topik yang 

diambil antara lain: 

1) Branding 

Brand atau merk merupakan nama, terminologi, tanda, simbol, 

atau desain yang dibuat untuk menawarkan atau mengidentifikasi 

produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan serta 

membedakannya dengan kompetitor (Lee et al., 2015), sementara 

branding adalah proses disiplin untuk membangun brand awareness, 

menarik/memikat konsumen baru, dan 
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memperpanjang/mengembangkan loyalitas/kesetiaan konsumen 

(Wheeler, 2013). Brand adalah pembawa dan penambah nilai dari 

produk kue Butter Day dan dapat menjadi pembeda dari produk kue 

serupa sehingga penting untuk mempelajari elemen-elemen pada 

brand agar dapat terintegrasi dengan baik dan  setiap elemen brand 

dapat menyampaikan informasi, nilai, keunikan, dan karakteristik 

produk kue resep kuno Butter Day. 

2) Brand Identity 

Brand identity merupakan sekumpulan set asosiasi brand yang 

unik yang dibuat dan terus dipertahankan. Asosiasi ini mencerminkan 

untuk apa brand tersebut dibuat dan mengartikan promise dari brand 

tersebut kepada konsumen. Brand identity merepresentasikan apa 

yang dapat dilakukan dan yang akan dilakukan oleh sebuah 

perusahaan seiring berjalannya waktu. Identitas brand yang 

membuat sebuah brand unik (Lee et al., 2015). Identitas brand 

penting agar brand Butter Day mendapat gambaran yang benar di 

mata konsumen karena mengandung makna/pesan sesungguhnya 

yang ingin disampaikan dari brand dan konsumen dapat melihat 

Butter Day sebagai brand kue resep kuno agar persepsi konsumen 

tidak menyimpang dari apa yang dinyatakan Butter Day. 

3) Consumer Behavior 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang 

mencakup perilaku konsumen individual, kelompok dan anggota 

masyarakat yang secara terus menerus mengalami perubahan 

(Suryani, 2013). Menurut Graves (2015), perilaku konsumen adalah 

refleksi dari proses otak yang rumit yang mendorong semua tindakan 

manusia; proses itu mencakup apa yang dilakukan, bagaimana 

melakukannya, dan mengapa melakukannya. Untuk mengetahui pola 

perilaku konsumen saat membeli produk kue resep kuno, apa yang 

diperhatikan dari desain kemasan, pemasaran, produknya, dan yang 

membuatnya tertarik pada produk tersebut, 

nilai/budaya/pengalaman/keyakinan yang dipegang saat hendak 

mencoba atau membeli sesuatu dan mempersepsikan produk. 
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4) Social Media Marketing 

Pemasaran media sosial merupakan bentuk pemasaran yang 

dipakai untuk meciptakan kesadaran, pengakuan, ingatan dan 

bahkan tindakan terhadap suatu merk, produk, bisnis, individu, atau 

kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan alat dari situs sosial seperti blogging, microblogging, 

dan jejaring sosial (Santoso et al., 2017). Untuk menjangkau target 

market Butter Day diperlukan teknik pendekatan yang fleksibel dan 

mudah dijangkau oleh konsumen di Surabaya serta media 

sosial/online yang paling banyak dan sering dipakai oleh konsumen 

untuk bersosialisasi dan mencari informasi saat ini, khususnya 

Instagram. 

5) Online-to-Offline Marketing 

Pemasaran online-to-offline (O2O) merupakan jenis marketing 

hasil integrasi dari online marketing dengan offline marketing. Kunci 

dari pemasaran O2O adalah membawa dan memberikan 

pengalaman kepada konsumen online ke toko di dunia nyata (toko 

fisik). Toko online tidak dapat memberikan pengalaman layaknya toko 

offline, sebaliknya toko offline tidak dapat memberikan informasi dan 

promosi layaknya toko online. Konsumen yang ingin mendapatkan 

informasi dengan cepat akan cenderung memilih toko online, 

misalnya dengan menggunakan handphone. Sebaliknya, konsumen 

yang ingin mencoba produk akan cenderung mengunjungi toko fisik 

(Chiang et al., 2018). Pemasaran melalui online penting untuk 

menjangkau konsumen secara luas. Selain dapat memberikan 

informasi dan penawaran yang menarik juga lebih fleksibel tanpa 

batasan ruang waktu dan tempat. Namun, pemasaran offline dapat 

memberikan pengalaman nyata untuk meyakinkan konsumen. 

Pemasaran offline Butter Day melalui bazaar dan point-of-purchase 

(PoP) akan memberikan nilai tambah bagi konsumen untuk mencoba 

langsung produk yang ditawarkan secara nyata/fisik. 
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1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 
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Bab II Kajian Pustaka 

 

2.1. Sumber Pustaka 

Untuk Tugas Akhir dalam membangun dan merancang brand identity pada 

Butter Day beserta media promosi dan pemasarannya, maka terdapat topik-topik 

literatur yang hendak diteliti antara lain: Branding, Brand Identity, Consumer 

Behavior, dan Social Media Marketing yang akan disusun dalam kategori sebagai 

berikut: 

Branding: 

1) Buku Branding and Product Design: An Integrated Perspective, Monika 

Hestad, 2013. Membahas tentang brand beserta hubungannya dengan 

produk. Untuk mempelajari peran produk sebagai penyalur dan 

perwujudan dari cerita sebuah brand. 

2) Buku The Strategy of Global Branding and Brand Equity, Alvin Lee, 

Jinchao Yang, Richard Mizerski, dan Claire Lambert, 2015. Membahas 

tentang brand promise. Untuk mempelajari pengaruh kekonsistenan 

brand terhadap cerita dan janjinya dapat memperkuat identitas brand.  

3) Buku Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing 

Brand Equity, Kevin Lane Keller, 2013. Membahas tentang brand. Untuk 

mempelajari definisi sebuah brand. 

4) Jurnal Generation Y Attitudes towards Shopping, Klapilová Krbová Petra, 

2016. Membahas tentang pandangan generasi Y terhadap brand. Untuk 

mempelajari inti brand yang sukses agar dapat menarik generasi Y. 

 

Brand Identity: 

1) Buku Designing Brand Identity, Alina Wheeler, 2013. Membahas tentang 

brand identity beserta proses pembentukannya. Untuk mempelajari 

pentingnya brand identity dan elemen-elemen brand (brand equity, brand 

strategy, hingga pemilihan logo, warna, dan font) yang mendukung 

proses terbentuknya brand identity yang kuat. 

2) Buku The Strategy of Global Branding and Brand Equity, Alvin Lee, 

Jinchao Yang, Richard Mizerski, dan Claire Lambert, 2015. Membahas 

tentang brand identity melalui brand image dan brand attributes. Untuk 
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mempelajari bahwa brand image dan brand attributes dapat menjadi 

pembeda pada brand identity dan memiliki cerita yang relevan terhadap 

target konsumennya. 

3) Buku Visual Branding: A Rhetorical and Historical Analysis, Edward F. 

McQuarrie dan Barbara J. Phillips, 2016. Membahas tentang 

kesinambungan brand identity terhadap perubahan zaman dan tren. 

Untuk mempelajari bahwa brand harus menyesuaikan diri dan 

memperbaharui diri dengan tren yang sedang berlangsung tanpa 

mengubah identitas aslinya. 

4) Jurnal The meaning of a brand? An archetypal approach, Duarte Xara-

Brasil, Kavita Miadaira Hamza, dan Percy Marquina, 2018. Membahas 

tentang pentingnya identitas sebuah brand. Untuk memahami bahwa 

identitas brand merupakan pengalaman unik yang tidak dapat ditiru oleh 

kompetitornya. 

5) Jurnal Cuteness as Organizational Communication Strategy in Japan and 

the West, Iain Macpherson dan Teri Jane Bryant, 2018. Membahas 

tentang character/mascot branding. Untuk mengetahui pentingnya 

pengaruh identitas brand yang dikomunikasikan melalui desain 

karakter/maskot yang lucu. 

6) Jurnal Growing Importance of Mascot & their Impact on Brand Awareness 

– A Study of Young Adults in Bhubaneswar City, Sagyan Sagarika 

Mohanty, 2014. Membahas tentang hubungan mascot dengan brand 

awareness. Untuk mengetahui pentingnya pengaruh dan peran maskot 

terhadap brand awareness. 

7) Tesis Perception of advertising strategies, Karlsson Sandra, Kälvehed 

Amanda, dan Sköld Malin, 2014. Membahas tentang hubungan generasi 

Y terhadap brand identity. Untuk mempelajari hal-hal atau elemen-elemen 

dari identitas merk yang menarik dan mudah diingat dalam jangka waktu 

lama bagi generasi Y. 

 

Consumer Behavior: 

1) Buku Perilaku Konsumen di Era Internet, Tatik Suryani, 2013. Membahas 

tentang dampak media internet terhadap perilaku konsumen. Untuk 

memahami dampak media sosial/internet terhadap pembentukan sikap 
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konsumen; faktor yang mempengaruhi gaya hidup dan dampak pada 

perilaku konsumsi. 

2) Buku Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen, Danang 

Sunyoto, 2018. Membahas tentang customer journey. Untuk mempelajari 

proses dan motif yang melatarbelakangi keputusan pembelian konsumen. 

3) Buku Consumer.ology, Philip Graves, 2015. Membahas tentang pola 

perilaku dan psikologi berbelanja konsumen. Untuk mempelajari definisi 

perilaku konsumen beserta proses yang mendorong tindakan yang 

dilakukan konsumen. 

4) Jurnal How convenient!? Adolescents‟ vistas on food competences in a 

convenience context, Stefan Wahlen, Hilje van der Horst, dan Roosje 

Pothoff, 2016. Menjelaskan perilaku anak remaja yang mementingkan 

efisiensi waktu dalam konteks makanan siap saji. Untuk memahami 

pandangan anak remaja (generasi Y) terhadap makanan siap saji yang 

dianggap lebih efisien dan hemat waktu. 

5) Jurnal The Characterization of the Millennials and Their Buying Behavior, 

Flor Madrigal Moreno, Jaime Gil Lafuente, Fernando Ávila Carreón, dan 

Salvador Madrigal Moreno, 2017. Membahas tentang karakteristik 

generasi milenial (generasi Y) dalam pertimbangan pembelian produk. 

Untuk mempelajari sifat/karakteristik generasi Y dan kebiasaan generasi 

Y dalam bersosial yang berpengaruh pada pertimbangan pembelian 

produk. 

6) Jurnal Generation Y Attitudes towards Shopping, Klapilová Krbová Petra, 

2016. Membahas tentang perilaku generasi Y saat mencari informasi 

dalam pertimbangan pembelian produk. Untuk mempelajari bahwa 

generasi Y lebih memperhatikan informasi berupa visual karena mudah 

ditangkap, sementara informasi yang monoton kurang efektif untuk 

generasi Y. 

7) Jurnal Marketing Communication Strategies for Generation Y – 

Millennials, Ljupka Naumovska, 2017. Membahas tentang elemen visual 

yang menarik perhatian generasi Y. Untuk mempelajari elemen visual dan 

penyusunan kata yang dapat memancing ketertarikan generasi Y, serta 

penggunaan internet yang mempermudah penjangkauan generasi Y. 
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Social Media Marketing: 

1) Buku Instant Profits with Instagram, Issa Asad, 2014. Membahas 

bagaimana memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media 

pemasaran brand atau produk untuk menjangkau para generasi Y. Untuk 

mempelajari penggunaan fitur utama Instagram dalam pemasaran dan 

mempromosikan produk agar selalu relevan dengan cerita/tujuan brand 

dalam menjangkau pengguna yang mayoritasnya generasi Y. 

2) Buku The Complete Guide To Mobile Marketing Success For Business 

Owners, Fadi J. Tawil, 2014. Membahas tentang mobile marketing. Untuk 

memahami pengaruh kuat mobile marketing pada masa kini yang 

mayoritas terhubung dengan internet dan generasi Y cenderung responsif 

pada media ini. 

3) Buku The Art of Marketing and PR, Pacharee Pantoomano-Pfirsch dan 

Kittima Sethi, 2015. Membahas tentang pentingnya media sosial dalam 

menjangkau dan mempengaruhi persepsi target konsumen. Untuk 

mempelajari cara kerja dan pengaruh media sosial dalam penyampaian 

value sebuah brand dan produk serta bukti sosial konsumen yang suka 

berbagi/menyebarkan informasi akan suatu brand atau produk. 

4) Buku UnBranding, Scott Stratten dan Alison Stratten, 2018. Membahas 

tentang mempertahankan loyalitas terhadap suatu brand di era disruptif. 

Untuk mempelajari bahwa di era disruptif, pasar akan mencari hal yang 

mudah, nyaman, dan kongruen sehingga pertumbuhan dunia online 

berperan penting dalam mewujudkan kemudahan berbagi informasi. 

5) Jurnal Social media usage, electronic word of mouth and purchase-

decision involvement, Shantanu Prasad, Ishwar C. Gupta, dan Navindra 

K. Totala, 2017. Membahas tentang pentingnya komunikasi e-WOM 

(electronic word of mouth) dan keunggulannya dibandingkan WOM (word 

of mouth). Untuk mempelajari keunggulan e-WOM dalam menyebarkan 

informasi mengenai ulasan suatu produk dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian para pengguna internet seperti media sosial. 

6) Jurnal Pengaruh Konten Post Instagram terhadap Online Engagement, 

Amanda P. Santoso, Imam Baihaqi, dan Satria F. Persada, 2017. 

Membahas tentang pemasaran media sosial. Untuk mempelajari definisi 

pemasaran media sosial terhadap suatu merk/brand. 
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7) Jurnal Penggunaan Instagram sebagai Alat Pemasaran, Binar Saha Guna 

dan Erni Martini, 2017. Membahas tentang pemasaran menggunakan 

media sosial Instagram. Untuk memahami penggunaan Instagram 

sebagai media sosial yang aktif digunakan oleh mayoritas mahasiswa. 

 

Online-to-Offline Marketing: 

1) Jurnal Measuring the Effects of Online-to-Offline Marketing, I-Ping 

Chiang, Chia-Yi Lin, dan Chih-Hui Huang, 2018. Membahas tentang 

online-to-offline (O2O) marketing. Untuk mengetahui pentingnya 

menggunakan pemasaran online bersamaan dengan pemasaran offline 

untuk memberikan pengalaman utuh kepada konsumen. 

2) Jurnal Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Luscious 

Chocolate Potato Snack, Marceline Livia Hedynata dan Wirawan 

E.D.Radianto, 2016. Membahas tentang strategi promosi offline untuk 

meningkatkan penjualan. Untuk mempelajari strategi pemasaran offline 

melalui acara dan pengalaman (event and experiences) seperti bazaar. 

3) Jurnal Efektivitas Point of Purchase Dalam Meningkatkan Impulse Buying 

Pada Peritel di Surabaya, Melisa Cancerina Sanyogo, 2013. Membahas 

tentang promosi offline berupa point-of-purchase (PoP). Untuk 

mempelajari pengertian, tujuan, dan manfaat promosi berupa point-of-

purchase (PoP) yang mendorong konsumen membeli produk secara tidak 

terencana (impulse buying). 

 
2.2. Hasil Kajian Pustaka 

Pada sub bab ini akan dibahas hasil temuan dari sumber-sumber pustaka 

yang telah dipelajari dan dihubungkan dengan topik Tugas Akhir untuk 

menunjang relevansi dari teori-teori yang telah terbukti dengan topik Tugas Akhir 

ini. 

 

2.2.1. Branding 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber buku-buku diperoleh kesimpulan 

bahwa merk/brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau 

kombinasi di antaranya yang digunakan untuk mengidentifikasikan barang dan 

jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual yang digunakan untuk 
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membedakannya dari merk yang lain dalam persaingan. Aspek yang sangat vital 

pada brand adalah gambaran brand tersebut sesuai yang direfleksikan asosiasi 

yang konsumen selalu pegang (Keller, 2013). Konsumen cenderung memilih 

produk yang punya merk/brand karena memiliki komitmen kuat pada kualitas 

produknya (kualitasnya nyata/terjamin). Brand membantu konsumen membuat 

keputusan. Konsumen mengenal brand dan membelinya karena brand tersebut 

menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan, juga karena brand story itu terhubung 

pada konsumen secara emosional. Ada 3 faktor penting yang membentuk 

sebuah brand: brand story, mediator, interpreter.  Brand strategy merupakan 

rencana/strategi bagaimana supaya brand tersebut bisa dikenal sesuai brand 

story-nya. Maksud/tujuan brand disampaikan melalui story-nya lalu disampaikan 

pada peran produk dalam mewujudkan story tersebut. Ada 4 perspektif utama 

dalam pembentukan brand identity, yaitu brand sebagai produk, organisasi, 

seseorang/pribadi, simbol/tanda. Brand story bukan sekedar apa yang dikatakan 

suatu perusahaan, tetapi apa yang dikatakan/ditangkap oleh konsumennya. 

Brand harus authentic untuk memperoleh kredibilitas (kepercayaan) dari 

konsumen.  Bagaimana perjalanan/proses customer journey (pengalaman) dari 

melihat promosi, membeli, memakai, hingga membuang produk. Pengalaman 

yang dirasakan terhadap produk membuat konsumen berpikir tentang brand itu. 

Saat mendapat pengalaman positif, mereka tidak segan-segan membagikan 

pengalaman tersebut pada teman-temannya (Hestad, 2013). Aktivitas branding 

yang konsisten dengan promise-nya akan memperkuat dan menunjang identitas 

brand dan meraih kepercayaan konsumen.  Brand equity tercermin dari 

bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap brand 

(respon/bersedia membayar, persepsi terhadap brand, preferensi terhadap brand 

dari membeli hingga membeli ulang dan menyebarkan WOM (word of mouth) 

yang positif). Brand knowledge memiliki 8 komponen, yaitu gambar, perilaku, 

atribut, keuntungan, pemikiran, perasaan, pengalaman, dan awareness terhadap 

brand (Lee et al., 2015). 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber jurnal diperoleh kesimpulan 

bahwa bagi generasi Y, brand dipandang sebagai simbol kualitas dan mutu 

terjaminnya, bukan sebatas simbol gengsi (prestige) atau kesuksesan. Brand 

yang sukses harus mengikuti tren, visionaris, dan selalu up-to-date (Petra, 2016). 
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Dari berbagai kesimpulan yang telah dikumpulkan dari sumber buku dan 

jurnal dapat diperoleh keterkaitan dengan rumusan masalah pada topik Tugas 

Akhir dan pengaplikasiannya saat mendesain bahwa brand adalah hasil aktivitas 

organisasi, produk, promosi, dan bagaimana konsumen mengenal dan 

berinteraksi dengan brand (Hestad, 2013). Brand merupakan aset pembeda 

produk dan berlaku sebagai janji pada prospek dan konsumen. Brand juga 

berlaku untuk meningkatkan nilai sebuah produk. Karena adanya brand inilah 

produk yang telah beredar - walaupun memiliki bahan yang kurang lebih sama - 

dapat berbeda dan memiliki nilai masing-masing sesuai pandangan konsumen. 

Brand erat hubungannya dengan identitas/kepribadian konsumen karena brand 

mengindikasikan keaslian produk dan kepemilikan. Brand adalah gambaran 

konsumen, brand ini menunjukkan identitas ideal mereka dan gaya hidup yang 

diinginkan mereka. Brand adalah gambaran produsen, brand adalah alasan 

untuk terus mempertahankan konsistensi dan kualitas, sehingga produsen akan 

terus meningkatkan kualitas dan nilai. Brand penting untuk memberikan identitas 

pada produk dan berlaku secara efisien terhadap konsumen akan produk mana 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat mereka peroleh, yang 

mengaspirasi mereka, dan yang akan mereka beli. Aktivitas branding harus fokus 

pada brand‟s promise dan terus memenuhi janji (promise) tersebut. Konsistensi 

dalam memenuhi janji tersebut pada konsumen dapat membantu memperkuat 

identitas brand (brand‟s identity). Brand yang terus konsisten memenuhi janjinya 

akan membangun kepercayaan dan diandalkan oleh konsumennya (Lee et al., 

2015). Untuk membangun brand harus mencakup 3 faktor, yaitu brand story, 

dimana brand memiliki hasrat/keinginan untuk menyampaikan suatu 

cerita/makna tertentu; mediator, sesuatu yang akan menggambarkan cerita 

tersebut (berupa produk/nama/logo yang dapat membuat konsumen berpikir 

tentang brand story-nya); interpreter, seseorang yang menafsirkan mediator - 

yang membawa representasi brand story supaya bisa dikenal masyarakat 

(Hestad, 2013). Brand adalah bagaimana konsumen melihat brand tersebut, 

bukan bagaimana pemasar menilai brand tersebut (Hestad, 2013; Lee et al., 

2015). Bagi gen Y, brand merupakan jaminan kualitas sehingga mereka lebih 

memilih brand yang banyak dikenal karena brand tidak hanya memberikan 

kualitas tinggi, tetapi juga karena status sosial. Karena banyak pengguna brand 

tersebut, maka mereka juga ingin mengikuti tren tersebut. Oleh sebab itu penting 
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bagi brand untuk selalu mengikuti tren (Petra, 2016). Brand knowledge fokus 

pada memori konsumen terhadap brand, bagaimana konsumen memandang dan 

mengingat brand tersebut. Pertama, konsumen menerima brand awareness lalu 

membuat gambaran sendiri tentang brand itu. Brand knowledge menyebabkan 

konsumen memilih brand berdasarkan penilaian subyektif untuk pembeda produk 

dan rasa, identifikasi brand lebih penting daripada performa asli produk yang 

sebenarnya. Hal ini adalah salah satu penyebab loyalitas konsumen terhadap 

brand (Lee et al., 2015). 

 

2.2.2. Brand Identity 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber buku-buku diperoleh kesimpulan 

bahwa brand identity memberikan pengakuan, perbedaan, dan membuat ide 

beserta maknanya terakses. Desain memberikan perbedaan dan mewujudkan 

emosi, konteks, dan esensi yang sangat penting bagi konsumen. Identitas itu 

ditunjukkan melalui setiap touch-points dari brand. Identitas brand yang kuat 

akan membantu membangun ekuitas brand (brand equity) melalui peningkatan 

pengakuan, kesadaran, dan kesetiaan konsumen yang dapat membantu 

perusahaan lebih sukses. Untuk membangun brand identity perlu memiliki brand 

strategy dan harus selalu mengikuti tren yang sedang berlangsung. Brand 

strategy dibangun berdasarkan tujuan dan diarahkan sesuai strategi bisnis, nilai 

dan budaya perusahaan, dan tercermin pada pemahaman akan kebutuhan dan 

persepsi konsumen. Karakter/maskot memuat atribut dan nilai brand. Karakter 

dapat menjadi ikon budaya yang disukai anak-anak dan konsumen. Karakter 

memiliki sifat dan kepribadian yang khas. Penjelasan brand brief untuk 

membentuk identitas brand dari logo, warna, tipogafi, aplikasi di berbagai media 

touch-points (kartu nama/kemasan/surat/ merchandise). Identitas brand yang 

sudah ditetapkan harus memiliki standar dan pedoman agar tetap konsisten dan 

berintegritas sehingga mudah diakses, dinamis, dan lebih mudah diproduksi 

(Wheeler, 2013). Brand yang sukses harus punya identitas dan cerita dimana 

cerita tersebut relevan terhadap konsumen potensialnya. Brand‟s point of parity 

berarti brand image dan atribut brand tersebut harus menyajikan/memposisikan 

brand sebagai bagian dari kategori produk yang berbeda (Lee et al., 2015). 

Makna sebuah brand tidak tetap seperti angka atau tanda, tetapi dapat berubah 

sesuai representasi visualnya. Ketika representasi visualnya berubah, makna 
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brand juga dpt berubah. Tetapi tidak ada visual brand yang tidak berubah. Brand 

harus mengubah visualnya supaya maknanya tetap dengan adanya perubahan 

tren/zaman. Terkadang brand harus mengubah maknanya untuk merebut pasar 

atau mempertahankan pasarnya dan visual brand mengikuti perubahan tersebut. 

Visual brand dapat berubah secara berkala agar brand tetap terlihat fresh/baru 

dengan terus berkembangnya zaman (McQuarrie dan Phillips, 2016). 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber jurnal-jurnal diperoleh 

kesimpulan bahwa persepsi konsumen terhadap brand tidak hanya dipengaruhi 

oleh bagaimana pemasar menyampaikan brand story-nya, media, maupun 

budaya, tetapi juga pengalaman pribadi dan word-of-mouth (WOM). Identitas 

brand adalah pengalaman yang bernilai dan unik yang tidak dapat ditiru oleh 

kompetitor brand tersebut (Xara-Brasil, 2018). Konsumen diyakinkan oleh logo, 

simbol, dan merk dagang yang tidak asing bagi mereka. Agar tetap dikenali, 

brand harus komit terhadap idenya setiap waktu dan tetap dapat dikenali. 

Generasi Y merupakan generasi yang cenderung mudah bosan dan hanya 

memperhatikan sesuatu yang menarik bagi dirinya. Kriteria yang disukai generasi 

Y adalah pemikiran baru, lucu, mengejutkan, provokatif, kreatif, pengalaman, dan 

berwarna. Brand yang kuat, slogan yang bagus, dan pengulangan secara 

berkala memberikan ingatan yang kuat bagi generasi Y, sehingga generasi Y 

mudah mengingat brand yang kuat dengan karakter dan warna yang terus 

muncul/berulang. Generasi Y lebih mudah mengingat gambar (pictorial). Brand 

image dibangun berdasarkan ingatan kuat terhadap brand dan nilai emosional 

mereka karena mudah mengingat brand yang ada hubungan/koneksi emosional 

terhadap mereka. Generasi Y mudah mengingat brand yang telah ada sejak 

masa kecil mereka, sehingga mudah bagi generasi Y untuk mengenal 

McDonald‟s karena pengalaman mereka terhadap brand tersebut sejak kecil 

(Sandra et al., 2014). Pada branding di perusahaan beberapa menggunakan 

maskot atau karakter untuk memasarkan produknya. Maskot ini merupakan 

perwakilan perusahaan untuk menyampaikan value perusahaan tersebut 

dilengkapi dengan logo, font, dan elemen desain lainnya. Peran maskot layaknya 

selebriti fiksi atau brand endorser yang merepresentasikan sebuah brand dan 

menghidupkan brand tersebut. Maskot adalah sebuah figur yang membangun 

identitas dan mengekspresikan sifat/karakter brand (Mohanty, 2014). 

Maskot/karakter ini bermula dari budaya “kawaii” dari Jepang atau dalam 
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terjemahan bahasa Inggris “cute” yang berarti “lucu”. Yang dimaksud dengan 

“lucu” dari budaya Jepang ini menunjukkan gaya artistik yang menekankan 

kualitas kelucuan dengan menggunakan warna-warna cerah atau warna pastel, 

tekstur yang lembut, lekukan bundar, karakter dengan penampilan seperti anak 

kecil, dan menunjukkan kepolosan (innocence) dan kemurnian (purity) yang 

umumnya banyak disukai oleh kalangan perempuan dan wanita (Macpherson 

dan Bryant, 2018). 

Dari berbagai kesimpulan yang telah dikumpulkan dari sumber buku dan 

jurnal dapat diperoleh keterkaitan dengan rumusan masalah pada topik Tugas 

Akhir dan pengaplikasiannya saat mendesain bahwa brand yang kuat dan 

konsisten memiliki landasan identitas brand yang kuat juga sehingga brand harus 

memiliki identitas yang membedakannya dari brand lain dan sebagai 

patokan/landasan untuk menyampaikan nilai dan janji dari brand tersebut. Untuk 

membentuk identitas brand diperlukan brand strategy yang dibangun sesuai 

strategi bisnis, nilai dan budaya perusahaan, dan tercermin pada pemahaman 

akan kebutuhan dan persepsi konsumen. Brand strategy memuat positioning, 

diferensiasi, keunggulan kompetitif, dan value proposition yang unik. Bagaimana 

membentuk nama, tagline, karakteristik esensial brand identity yang baik (visi, 

makna, kebenaran/authenticity, diferensiasi, kesinambungan, koheren, fleksibel, 

komitmen, dan nilai). Identitas visual harus mudah diingat dan dikenal melalui 

bentuk dan warna karena otak selalu mengenal dan mengingat bentuk pertama 

kali, sehingga gambar dapat dikenal dengan cepat sementara teks harus 

diterjemahkan menjadi suatu makna. Agar identitas brand selalu konsisten 

dibutuhkan standar dan pedoman berupa Graphic Standard Manual (GSM) agar 

identitas brand tidak menyimpang ketika diaplikasikan ke berbagai media 

(Wheeler, 2013). Untuk brand‟s point of parity, kue resep kuno tergolong sebagai 

kategori makanan/kue tanpa pengawet. Untuk produk kue supaya dapat 

dipandang sebagai kue resep kuno harus punya atribut yang mengidentifikasinya 

sebagai kue resep kuno, seperti menunjukkan elemen-elemen alami dari 

komposisinya. Kue Butter Day tidak hanya menonjolkan jenis kue yang 

sederhana dan tradisional, tetapi menonjolkan rasa alami dari cokelat dan vanila 

melalui karakter/maskotnya dan merupakan kandungan dasar pada kue Butter 

Day. Desain visual dari brand Butter Day dibuat tampak modern dan relevan bagi 

masyarakat muda generasi Y masa kini untuk mempertahankan dan 
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mempengaruhi generasi Y agar tertarik dan terus mengabadikan cita rasa kue 

resep kuno, mulai dari pemilihan warna pastel, karakter/maskot yang ekspresif 

dan dapat menyentuh mereka secara emosional, serta pemilihan typeface yang 

modern dan mudah dibaca. Pemilihan karakter/maskot utama berupa butiran 

chocolate chip agar memudahkan generasi Y untuk mengingat rasa kue Butter 

Day karena chocolate chip merupakan bahan makanan yang dikenali secara 

umum sejak dahulu. 

 

2.2.3. Consumer Behavior 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber buku-buku diperoleh kesimpulan 

bahwa mempelajari perilaku konsumen generasi milenial (generasi Y) yang 

semakin meningkat dan sangat berpotensial dari cara memperoleh informasi, 

mengambil keputusan sesuai kebutuhan dengan cepat tanpa terikat ruang dan 

waktu. Faktor internal (persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, kepribadian, 

gaya hidup) dan faktor eksternal (budaya, kelas sosial, anggota kelompok, 

lingkungan fisik dan waktu) berpengaruh pada preferensi produk dan merk dalam 

pengambilan keputusan konsumen. Konsumen membeli produk karena adanya 

dorongan motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa jenis kebutuhan, 

di antaranya adalah kebutuhan fisiologis dimana konsumen membutuhkan 

makanan/minuman/pakaian untuk bertahan hidup; kebutuhan sosial dimana 

manusia sebagai makhluk sosial ingin diterima dan bekerja sama dengan 

kelompok tertentu/orang lain. Ada 4 faktor yang mendasari konsumen dalam 

memilih media internet untuk berbelanja, yaitu faktor kemudahan dan cepat, 

faktor keamanan, faktor keleluasaan, serta faktor kepraktisan dan kenyamanan. 

Pentingnya konsumen mempersepsikan produk yang ditawarkan punya 

keunggulan yang berbeda dan lebih berarti dari produk lain, konsumen akan 

memilih produk tersebut walaupun sebenarnya produk tersebut relatif mirip 

dengan produk sejenis lainnya. Persepsi lebih penting dari realitas, sesuatu yang 

kenyataannya sama tetapi dipersepsikan berbeda oleh konsumen. Persepsi ini 

mempengaruhi sikap dan perilaku dalam pembelian (Suryani, 2013). Saat 

melakukan pembelian, konsumen melewati 5 tahap proses dari pengenalan 

masalah dan mencari informasi hingga perilaku setelah pembelian (customer 

journey). Keputusan pembelian ini memiliki 7 struktur yang dapat dipakai oleh 
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marketer/perusahaan untuk mempelajari dasar keputusan pembelian konsumen 

(Sunyoto, 2018). 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber jurnal-jurnal diperoleh 

kesimpulan bahwa generasi milenial (generasi Y) merupakan generasi tahun 

lahiran 1977-2000. Generasi ini lahir pada masa dimana teknologi berkembang 

pesat (internet, media sosial, komputer, tablet, smartphone, pesan teks). Banyak 

mahasiswa lebih aktif secara digital dan saling terhubung dengan sesamanya 

melalui media digital. Generasi Y memiliki sifat berpikiran terbuka, sosial, inovatif, 

aktif, ambisius, termotivasi, dan cerdas. Mereka kurang loyal/setia terhadap 

suatu brand karena selalu mencari brand/produk yang sesuai dengan 

kepribadian, gaya hidup, dan nilai sosial mereka.  Mereka lebih sensitif terhadap 

e-WOM (diskusi/feedback/opini elektronik) saat mempertimbangan pembelian 

produk karena lebih dapat dipercaya. Lebih fokus pada tren, gaya, popularitas 

brand daripada harga. Pesan yang menarik bagi mereka adalah pesan yang 

cepat, langsung, dan jujur (Moreno et al., 2017). Generasi Y umumnya tidak suka 

membaca informasi yang monoton, lebih ke arah visual. Mereka mudah bosan 

dan cenderung multitasking sehingga memperhatikan informasi hanya dalam 

waktu singkat saja (Petra, 2016). Dari segi visual, generasi Y lebih 

memperhatikan pada visual, grafik, animasi, dan video; dari segi penyusunan 

kata/copywriting, mereka lebih tertarik pada bahasa bercerita dan kata-kata yang 

memancing aksi. Generasi Y tertarik akan produk lokal yang asli (authentic) dan 

hand-made. Dengan adanya internet dan perkembangan teknologi, konsumen 

generasi Y dapat dijangkau kapan saja dan di mana saja karena internet adalah 

sumber informasi mereka juga (Naumovska, 2017). Kecenderungan generasi Y 

dalam memperhatikan efisiensi waktu membuat mereka lebih memprioritaskan 

hal yang penting saja sehingga makanan siap saji dianggap sebagai makanan 

yang hemat waktu (Wahlen et al., 2016). 

Dari berbagai kesimpulan yang telah dikumpulkan dari sumber buku dan 

jurnal dapat diperoleh keterkaitan dengan rumusan masalah pada topik Tugas 

Akhir dan pengaplikasiannya saat mendesain bahwa proses konsumen saat 

hendak membeli sesuatu diawali oleh masalah akan kebutuhan dan mencari 

solusi untuk mengatasi/memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut konsumen mencari informasi tentang objek yang dapat 

memuaskan keinginannya. Dari informasi yang diperoleh dilakukan evaluasi 
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seperti atribut produk dan keyakinan merk dagang. Dari evaluasi itu mereka 

memperoleh preferensi dari merk barang dan cenderung memilih barang dengan 

merk yang disukai. Setelah melakukan pembelian, konsumen dapat merasakan 

kepuasan/ketidakpuasan dimana konsumen selalu mengharapkan kepuasan dari 

pesan yang diterima dari penjual atau teman atau sumber lain. Keputusan 

pembelian dapat ditinjau dari jenis produk, bentuk produk (ukuran, mutu, corak), 

merk/brand, penjual (produsen/pedagang besar/pengecer), jumlah produk, waktu 

pembelian, dan cara pembayaran (Sunyoto, 2018). Generasi milenial (generasi 

Y) adalah generasi yang paling berpotensial dan merupakan generasi yang 

paling banyak menggunakan media sosial/internet karena bergantung pada 

teknologi, umumnya menggunakan media sosial untuk bersenang-

senang/menghibur (entertaining). Generasi Y memiliki sikap skeptis, spontan, 

suka yang instan dan cepat, serta tidak sabaran karena dibesarkan di lingkungan 

dimana informasi bersifat transparan dan teknologi yang memberikan kepuasan 

instan. Generasi Y adalah generasi yang kurang loyal terhadap produk/brand 

dibandingkan generasi sebelumnya. Karena mereka merupakan target market 

terbanyak saat ini dan teknologi telah menjadi bagian dari hidup mereka, maka 

generasi Y sangat berpotensial untuk target market Butter Day yang juga 

menembak pasar generasi Y melalui media sosial terutama Instagram. Generasi 

Y cepat dalam mencari dan mencerna informasi dan mudah bosan akan kata-

kata yang panjang dan monoton, sehingga informasi berupa visual lebih menarik 

bagi mereka, sehingga penampilan visual Butter Day lebih mengutamakan 

gambar karakter/maskot dengan warna pastel yang sesuai dengan warna 

makanan/produk Butter Day disertai ornamen-ornamen untuk menambah daya 

tarik. Kata-kata yang tertera pada kemasan baik itu cerita atau quote dan 

promosi dibuat lebih direct/to-the-point dan jujur sehingga lebih singkat dan jelas 

tersampaikan maknanya dengan cepat untuk menghindari rasa bosan dari sifat 

umum generasi Y tersebut. Generasi Y aktif dalam bersosial dan mencari 

informasi melalui internet dan media sosial. Mereka adalah pribadi yang dengan 

spontan mengutarakan pendapat/opininya akan suatu produk di dalam media 

sosial dan e-WOM telah menjadi budaya mereka dalam bersosial. Ketika hendak 

membeli sebuah produk mereka akan mencari informasi seputar produk tersebut 

melalui opini/feedback pengguna media sosial lainnya dan keputusan untuk 



 

 

 42 

percaya dan beli produk sebagian besar ditentukan dari pendapat/opini teman 

sepengguna media sosial tersebut. 

 

2.2.4. Social Media Marketing 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber buku-buku diperoleh kesimpulan 

bahwa media penting untuk menjangkau target konsumen dan dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan layanan. Media 

digunakan untuk menjual cerita kepada konsumen. Selain menampilkan 

informasi berupa fakta, juga digunakan untuk membagikan konten yang 

menghibur dan menarik konsumen. Media ini berperan untuk mengedukasi 

konsumen/pengamat mengenai produk/brand yang dimiliki. Manusia umumnya 

membuat keputusan berdasarkan ide dan aksi dari orang di sekitarnya, disebut 

bukti sosial karena manusia cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh 

kumpulan/grupnya. Saat ini sebagian besar keputusan ditentukan berdasarkan 

WOM (word of mouth). Konsumen lebih terbuka untuk membagi pengalaman 

terhadap baik buruknya suatu produk dan cenderung mencari rekomendasi dari 

teman yang dianggap lebih kredibel. Dengan adanya media sosial, hal tersebut 

hanya semudah „klik‟ dan „bagikan‟. Penting untuk membagikan topik yang positif 

terhadap konsumen (Sethi dan Pantoomano-Pfirsch, 2015). Mobile marketing 

adalah berkomunikasi dengan konsumen atau target konsumen dengan 

menggunakan perangkat seluler. Mobile marketing memiliki peran penting saat 

ini karena perangkat seluler melebihi jumlah media yang terhubung internet 

dalam skala besar. Generasi Y lebih responsif terhadap mobile marketing karena 

mereka tumbuh dengan “online” dan “saling terhubung”. Mereka suka menerima 

berita dan penawaran dari perusahaan (Tawil, 2014). Memanfaatkan media 

sosial Instagram dengan maksimal sebagai media marketing untuk menjangkau 

pengguna media sosial generasi Y dengan memanfaatkan fitur utama Instagram, 

seperti bercerita melalui gambar karena gambar lebih menarik dan mudah 

ditafsirkan, menggunakan tren hashtag, menstimulasi emosi konsumen dengan 

memasang gambar yang menginspirasi. Semuanya harus relevan dengan 

cerita/tujuan brand dan produk yang ditawarkan. Selalu melibatkan 

konsumen/followers untuk berinteraksi dengan brand agar mereka dapat 

merasakan menjadi bagian dari proses tersebut (Asad, 2014). 
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Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber jurnal-jurnal diperoleh 

kesimpulan bahwa komunikasi WOM (word of mouth) merupakan perbincangan 

tatap muka antara konsumen terhadap produk, namun karena perkembangan 

internet muncul jenis WOM yang dikenal dengan komunikasi e-WOM 

(online/elektronik WOM). Pada riset di media sosial menunjukkan bahwa aktivitas 

konsumen terbagi menjadi 2, yaitu konsumsi (mengamati/mengintai) dan 

kontribusi (posting/memasang). Sebagian besar konsumen mengonsumsi 

daripada berkontribusi pada media sosial tersebut. Kemudahan dalam 

mengutarakan pendapat pada media sosial membuat konsumen terbuka saat 

memberikan komplain atau pujian. Kemudahan berpendapat dan interaksi 

membuat konsumen dapat dengan mudah pula untuk ikut serta terlibat pada 

produk dan layanan. E-WOM adalah pernyataan positif atau negatif yang dibuat 

oleh calon potensial konsumen tentang suatu produk atau perusahaan yang 

melibatkan banyak orang atau institusi melalui internet. Ulasan suatu produk 

yang dipasang di internet melalui media sosial adalah cara yang paling relevan 

dalam komunikasi e-WOM. E-WOM merupakan alat penting untuk konsumen 

dalam mencari informasi tentang suatu produk/layanan dan dapat mengurangi 

rasa ketidakpastian/risiko sehingga terbentuk rasa percaya. Ketika keputusan 

pembelian telah dibuat maka niat untuk membeli akan terpengaruh juga (Prasad, 

2017). 

Dari berbagai kesimpulan yang telah dikumpulkan dari sumber buku dan 

jurnal dapat diperoleh keterkaitan dengan rumusan masalah pada topik Tugas 

Akhir dan pengaplikasiannya saat mendesain bahwa keuntungan memanfaatkan 

mobile marketing pada era ini adalah karena mayoritas masa kini yang memiliki 

ponsel pribadi (personal), mereka selalu membawa ponsel dimanapun mereka 

berada sehingga pemasar dapat selalu terhubung dengan konsumen 

potensialnya tanpa batasan waktu dan tempat, tetapi tetap harus menghargai 

waktu dan privasi konsumen karena konsumen tidak menghiraukan/menghargai 

penawaran yang ditawarkan pada jam-jam yang tidak tepat/sesuai, respon 

cepat/instan karena mayoritas sering mengecek notifikasi sehingga merupakan 

media marketing tercepat masa kini, meningkatkan loyalitas karena selalu 

terhubung dan menjalin komunikasi dengan target konsumen sehingga mereka 

akan selalu mengingat/diingatkan mengenai brand/produk/layanan yang 

ditawarkan dan ketika mereka membutuhkan mereka akan segera teringat akan 
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brand yang sering ditawarkan pada mereka. Generasi Y adalah generasi dengan 

mayoritas pengguna smartphone dan cenderung suka berbagi informasi pada 

teman/keluarganya karena selalu terhubung dengan internet. Strategi marketing 

yang sukses harus mengetahui audiens, apa yang diinginkannya, dan kapan 

mereka menginginkannya. Tetap menghargai privasi dan tidak melakukan spam. 

Langkah-langkah strategi marketing melalui media sosial yang baik adalah 

menentukan tujuan/goal (meningkatkan penjualan/menarik perhatian/menjual 

produk/mengenalkan barang/jasa), melakukan riset market, strategi yang dipakai, 

pesan yang disampaikan kepada target audiens, harus dipastikan bahwa 

informasi tersebut dapat dengan mudah dibagikan oleh target audiens, 

pemasaran itu harus selalu dipantau/diikuti agar dapat mengukur tingkat 

keefektifan pemasarannya kepada target audiens (Tawil, 2014). Loyalitas 

merupakan pertahanan terbaik di era disruptif (perubahan yang serba cepat) dan 

untuk membangun loyalitas perlu menciptakan kenyamanan, kemudahan, dan 

kongruensi untuk pasar potensial. Kemudahan itu penting dalam membeli barang 

dan terus terhubung dengan produsen. Pertumbuhan dunia online meningkatkan 

kemudahan bagi konsumen untuk mencari informasi akan suatu produk (Stratten, 

2018). Pada marketing melalui Instagram, setiap foto/gambar yang dipasang 

harus menyampaikan cerita. Foto/gambar tidak hanya menunjukkan apa yang 

perusahaan lakukan, produk apa yang dimiliki, tetapi bagaimana perusahaan itu 

berelasi dengan konsumen. Menggunakan hashtag yang relevan sesuai jenis 

bisnisnya untuk mendapat perhatian pengguna Instagram. Posting tidak selalu 

promosi mengenai produk, tetapi gambar yang menyenangkan/lucu agar menarik 

dan membuat konsumen lebih terhubung/terkoneksi dengan brand (Asad, 2014). 

 

2.2.5. Online-to-Offline Marketing 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari sumber jurnal-jurnal diperoleh kesimpulan 

bahwa saat ini internet dan teknologi membuat terobosan besar dalam dunia 

bisnis elektronik (e-business) dan semakin banyak pengguna saluran virtual 

online ini. Online-to-Offline (O2O) marketing merupakan hasil integrasi dari 

pemasaran online dan offline. Internet menyediakan informasi yang paling efisien 

bagi konsumen tentang informasi suatu produk. Saluran online ini memberikan 

hasil informasi produk yang lebih cepat dan informasi dapat diperoleh kapanpun 

dan dimanapun. Namun, beberapa konsumen memilih untuk membeli barang 
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melalui toko fisik agar dapat melihat dan merasakan langsung kualitas produk 

yang ditawarkan serta meminimalisir resiko dan ketidakpastian akan produk 

tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pengalaman yang diperoleh dari toko fisik 

dapat berbeda dengan pengalaman melalui toko online. Untuk memperoleh 

informasi dengan cepat, hemat waktu dan tenaga, serta kemudahan transaksi 

mengenai suatu produk, konsumen lebih memilih toko online. Untuk memperoleh 

pengalaman, mengurangi rasa ketidakpastian dan resiko, serta mengutamakan 

kualitas layanan, konsumen cenderung memilih untuk berbelanja melalui toko 

offline (Chiang et al., 2018). Pemasaran secara offline berupa bazaar dapat 

memberikan kesempatan bagi toko online untuk muncul secara nyata/fisik dalam 

menjangkau konsumen. Menurut Hedynata dan Radianto (2016), Bazaar dapat 

membuat konsumen mencapai tahapan to understand, want to try, dan to buy 

karena konsumen dapat melihat dan mencoba produk secara langsung terutama 

karena Butter Day bergerak di bidang makanan sehingga tidak akan cukup 

hanya sebatas melihat produk melalui promosi di media sosial, diperlukan 

pengalaman nyata berupa wujud fisik dan kualitas rasa. Selain bazaar, Butter 

Day juga memanfaatkan pemasaran offline berupa point-of-purchase (PoP). PoP 

umumnya menempatkan suatu produk dengan bentuk atau urutan yang menarik 

melalui suatu display. Point-of-purchase display pada toko atau pasar mudah 

mempengaruhi perhatian konsumen karena bentuk dan desain yang telah 

dirancang semenarik mungkin. Selain menarik, point-of-purchase display 

mengundang rasa ingin tahu konsumen terhadap suatu produk, menggoda 

konsumen untuk mencoba suatu produk, hingga menimbulkan keinginan untuk 

dapat memiliki dan mencoba langsung produk yang dipromosikan. Hal ini yang 

mendorong terjadinya impulse buying (pembelian tidak terencana). Terjadinya 

impulse buying pada point-of-purchase display dikarenakan konsumen melihat 

produk dengan harga yang lebih rendah, ukuran produk yang kecil dan mudah 

disimpan sehingga tidak membebani keranjang atau kereta belanjanya 

(Sanyogo, 2013).  
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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan 

Brand merupakan aset pembeda produk di antara produk sejenis dan 

menambah nilai terhadap produk tersebut. Karena merupakan aset pembeda, 

brand harus memiliki identitas yang kuat (brand identity). Untuk memperkuat 

brand identity diperlukan brand promise sehingga konsumen dapat memperoleh 

nilai dan manfaat yang sama seperti yang telah dibentuk/dijanjikan oleh brand 

tersebut. Identitas brand tersebut akan melekat pada konsumen dari 

pengalamannya saat menikmati produk dari brand tersebut sehingga brand akan 

memperoleh kepercayaan dari konsumen (customer journey). Produk dari brand 

Butter Day berupa kue resep kuno yang umum di Surabaya dan kue resep kuno 

Butter Day ditujukan pada kalangan remaja dan dewasa/profesional muda 

(generasi Y) di Surabaya yang suka bersosial, aktif menggunakan sosial media, 

dan memiliki komunitas. Karena ditujukan sebagian besar pada pelajar dan 

mahasiswa perempuan (17-22 tahun) yang cenderung mudah tertarik dengan 

gambar lucu dan warna cerah, Butter Day menggunakan maskot berupa choco 

chips yang menyimbolkan bahan dasar dari semua produk kue Butter Day dan 

menggunakan warna pastel yang dapat menggambarkan rasa lembut dan alami 

dari kue Butter Day. Karena generasi Y hidup pada era digital dimana semua 

informasi dapat disampaikan dan diperoleh dengan mudah dan cepat tanpa 

batasan waktu dan tempat, maka pendekatan dan touchpoint melalui media 

sosial seperti Instagram sangat efektif untuk menjangkau mereka. Para generasi 

Y saat ini yang banyak menghabiskan waktunya dengan bersosial dan menggali 

informasi melalui media sosial akan mudah dijangkau dengan informasi yang 

singkat namun menarik. Maskot Butter Day bertujuan untuk menyalurkan 

informasi, nilai, dan janji brand terkait dengan produk dengan bercerita 

(storytelling singkat) secara menarik dan dapat dengan cepat ditangkap oleh 

targetnya (generasi Y) dengan demikian Butter Day memiliki brand identity 

sebagai kue resep kuno yang memiliki cerita dan berbeda dengan brand produk 

sejenisnya. 

Dari penjabaran yang tertera, solusi untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut adalah dengan merancang brand identity untuk Butter Day yang sesuai 

bagi remaja dan profesional muda sehingga dapat dikenal sebagai brand kue 
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resep kuno yang memiliki sejarah dan sifat serta dikomunikasikan melalui maskot 

dan cerita. 

 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Terdapat beberapa prosedur pengembangan dari solusi komunikasi visual 

brand Butter Day, antara lain: 

1. Brand verbal dari Butter Day adalah Butter Day tidak hanya 

memproduksi kue resep kuno yang hanya dinikmati rasa dan 

penampilannya saja, tetapi kue-kue Butter Day memiliki cerita. Setiap 

jenis kue memiliki cerita dan sifat yang akan dideskripsikan dari 

pembawaan maskot Butter Day yang berupa choco chips tersebut. 

Maskot Butter Day ini akan melakukan aksi dan interaksi sesuai jenis kue 

agar konsumen dapat membayangkan/memiliki gambaran serta lebih 

mengenal jenis kue yang dikonsumsinya. Melalui maskot Butter Day ini 

juga yang akan menyajikan informasi tambahan beserta promosi menarik 

bagi produk kue-kue Butter Day. 

2. Brand attributes dari Butter Day adalah kue Butter Day sehat dan halal 

karena diproduksi dengan resep dan bahan alami tanpa pengawet serta 

pengemasannya yang menarik karena colourful dan terdapat aksi pada 

maskot sesuai jenis kuenya, sehingga Butter Day dapat menjadi 

konsumsi atau buah tangan yang menarik dan cocok untuk para remaja 

maupun profesional muda yang melakukan perkumpulan komunitas (cell 

group/gathering) atau sebagai hadiah/gift untuk teman atau kerabat. 

3. Brand line dari Butter Day adalah for old times‟ cake yang disusun 

berdasarkan keywords: old-recipe, home-baked, story, sharing, mascot, 

gift. 

 

3.2.1. Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain utama yang digunakan dalam perancangan ini terdiri dari 

beberapa bagian, antara lain: maskot/karakter, palet warna, tipografi, dan layout 

konten. 

Maskot Butter Day terinspirasi dari gaya desain karakter trademark manhwa 

Ragnarok, yaitu Poring. Manhwa merupakan sebutan untuk komik Korea, 

sementara Ragnarok adalah komik karya Lee Myung Jin dan game MMORPG 
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asal Korea Selatan. Pada manhwa Ragnarok tersebut terdapat karakter bernama 

Poring yang seringkali muncul pada setiap adegan dalam komik maupun game 

Ragnarok. Poring itu sendiri memiliki bentuk menyerupai choco chips dan 

ekspresif sehingga sangat sesuai untuk menjadi maskot Butter Day yang akan 

selalu mengantarkan cerita dari kue-kue Butter Day. 

 

Gambar 3.1 Poring, karakter dalam manhwa dan game Ragnarok 

 

Selain Ragnarok, Butter Day juga mengambil inspirasi dari Mr. Bean 

Singapore yang menjual produk hasil olahan dari kacang kedelai, seperti susu 

soya dan bean curd dengan maskotnya yang berupa soya bean juga menjadi 

pokok inspirasi dari pembentukan maskot dan brand Butter Day dengan gaya 

desain kartun disertai warna pastel yang soft sesuai warna kue-kue Butter Day. 

 

Gambar 3.2 Mr. Bean Singapore 

 

Terdapat beberapa brand Food and Beverage lain dengan maskot kartun 

serupa, seperti Klaud‟s Singapore Soya Delight dengan maskotnya berupa 

kacang kedelai dan menjual produk berupa susu soya dan pudding soya; 
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Gambar 3.3 Klaud‟s Singapore Soya Delight 

 

Gudetama, karakter berupa telur yang merupakan karakter dari produsen 

merchandise asal Jepang, Sanrio; 

 

Gambar 3.4 Gudetama 

 

dan Avocado Lovers dengan maskotnya berupa sepasang buah alpukat yang 

menjual produk aneka minuman yang terbuat dari olahan alpukat. 

 

Gambar 3.5 Avocado Lovers 
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Menurut Wheeler (2013), maskot memiliki sifat dan kepribadian yang khas 

untuk membentuk identitas brand melalui logo, warna, tipografi, dsb. Generasi Y 

lebih mudah mengingat gambar (pictorial). Brand image dibangun berdasarkan 

ingatan kuat terhadap brand dan nilai emosional mereka karena mudah 

mengingat brand yang ada hubungan/koneksi emosional terhadap mereka 

(Sandra et al., 2014). 

Pemilihan maskot Butter Day berupa chocolate chip dan milk drop karena 

selain mudah dikenali secara umum juga semua produk kue Butter Day 

menggunakan cokelat dan susu sebagai bahan dasarnya yang alami (seperti Mr. 

Bean Singapore yang menggunakan maskot kacang kedelai karena semua 

produknya berbahan dasar dari soya/kedelai) sehingga rupa maskot chocolate 

chip dan milk drop tersebut merupakan cerminan/refleksi dari produk kue resep 

kuno Butter Day. Maskot adalah sebuah figur yang membantu membangun 

identitas dan mengekspresikan sifat/karakter brand serta membantu agar 

konsumen dapat mengidentifikasi, mengingat, dan memahami brand tersebut. 

Maskot digambarkan sebagai sosok yang ramah (friendly) dan memberikan 

koneksi yang positif terhadap konsumen dari berbagai usia. Maskot juga dapat 

mengilustrasikan keuntungan/kelebihan sebuah brand dalam 

mengkomunikasikan pesan pemasarannya, seperti maskot Zoo Zoo dari 

perusahaan telekomunikasi Vodafone yang memberikan kesan hangat dan 

memikat sehingga produk dan pelayanan yang disampaikan dengan maskot Zoo 

Zoo tersebut lebih menawan/menarik serta lebih merefleksikan brand Vodafone 

itu sendiri (Mohanty, 2014). Maskot yang digemari masyarakat karena bermula 

dari budaya “kawaii” yang berasal dari Jepang atau yang artinya “lucu” memiliki 

karakteristik berupa gaya bahasa tubuh yang seperti kanak-kanak, warna cerah 

atau warna pastel, tekstur lembut, lekukan bundar sehingga memberikan dampak 

positif tidak sebatas “lucu” tetapi memberikan kualitas moral kepolosan 

(innocence) dan kemurnian (purity) (Macpherson dan Bryant, 2018). Ciri visual 

maskot Butter Day adalah berbentuk kartun 2D, round edge, smooth, dan 

menggunakan beberapa simbol emosi untuk mendukung dan memperkuat 

emosi/perasaan karakter. 

Pemilihan warna pastel cerah yang solid dengan warna utama cokelat dan 

krem menyesuaikan dengan warna alami dari cokelat dan vanila, sementara 
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warna hijau muda memberikan kesan alami, murni, dan fresh, serta warna pastel 

yang digemari oleh mayoritas generasi Y di era modern saat ini. 

Penggunaan tipografi untuk headline menggunakan typeface Cheddar Jack 

yang memiliki karakteristik casual script, handwritten, sans-serif, dan tegak 

bersambung. Untuk tagline menggunakan typeface Marker SD yang memiliki 

karakteristik handwritten, non-formal, sans-serif, tanpa stroke, dan round. 

Pemilihan gaya desain untuk tipografi ini disesuaikan dengan tema konsep Butter 

Day yang casual, non-formal, playful, berupa handwritten (seperti tulisan tangan) 

sehingga berkesan natural, seperti pada teks buku cerita/dongeng yang mudah 

terbaca, bulat dan tumpul. 

Menurut Moreno et al (2017), generasi Y cenderung menyukai informasi 

yang cepat, langsung, dan jujur. Menurut Petra (2016), generasi Y kurang 

menyukai informasi yang monoton dan lebih memperhatikan elemen visualnya. 

Generasi Y mudah bosan dan memperhatikan informasi dalam waktu singkat 

saja sehingga penyusunan kata yang menarik bagi mereka berupa bahasa 

bercerita (story-telling) dan memancing aksi. Untuk konten media promosi 

melalui media sosial berupa mini-story (bergaya story-telling) menceritakan 

sejarah dan kepribadian setiap jenis kue, serta informasi seputar produk dan 

layanan. Menurut Petra (2016), gen Y (pelajar dan profesional muda) lebih 

memperhatikan elemen visual, maka tampilan layout akan lebih dominan gambar 

dan penuh warna (colourful), white space yang sangat minim, fleksibel, dinamis 

dengan warna pastel cerah. Setiap informasi dan story akan selalu ditampilkan 

dengan maskot Butter Day yang berupa choco chips tersebut. Kedua maskot ini 

akan memberikan aksi yang berbeda sesuai story jenis kue yang disampaikan 

agar dapat menambah daya tarik dan memicu rasa penasaran bagi audiens. 

 

3.2.2. Konsep Pemilihan Media. 

Untuk menjangkau target market Butter Day secara optimal, digunakan 

media promosi online berupa Instagram dan media promosi offline berupa stand 

bazaar dan point-of-purchase display. Adapun manfaat pemilihan media tersebut 

disesuaikan dengan channel phase sebagai tahapan komunikasi dengan 

konsumen, antara lain: 

1. Instagram – sebagai media promosi Above the Line (ATL) dan sebagai 

tahapan untuk membangun Awareness, menyampaikan Value 
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Proposition, mengevaluasi Value Proposition, memfasilitasi transaksi dan 

After Sales Service. Generasi Y lebih responsif terhadap mobile 

marketing karena mereka tumbuh dengan pada era online dan saling 

terhubung. Mereka suka menerima berita dan penawaran dari 

perusahaan (Tawil, 2014). Memanfaatkan media sosial Instagram 

dengan maksimal sebagai media marketing untuk menjangkau pengguna 

media sosial generasi Y dengan memanfaatkan fitur utama Instagram, 

seperti bercerita melalui gambar karena gambar lebih menarik dan 

mudah ditafsirkan, menggunakan tren hashtag, menstimulasi emosi 

konsumen dengan memasang gambar yang menginspirasi. Selalu 

melibatkan konsumen/followers untuk berinteraksi dengan brand agar 

mereka dapat merasakan menjadi bagian dari proses tersebut (Asad, 

2014). Pemilihan Instagram sebagai media promosi utama karena target 

market Butter Day, yaitu pelajar & profesional muda saat ini mayoritas 

pengguna Instagram sebagai media informasi dan komunikasi sekaligus 

sebagai entertainment bagi mereka. Keberagaman informasi di 

Instagram yg selalu update membuat mereka selalu mengecek dan 

melakukan eksplor setiap saat sehingga mudah menjangkau mereka 

melalui Instagram tanpa batasan waktu dan tempat serta jangkauannya 

luas. 

2. Bazaar – sebagai media promosi Below the Line (BTL) dan sebagai 

tahapan untuk membangun Awareness dan menyampaikan serta 

mengevaluasi Value Proposition. Bazaar merupakan salah satu strategi 

yang penting untuk meningkatkan penjualan produk karena dapat 

membuat konsumen mencapai tahapan to understand, want to try, and to 

buy, karena mampu memberikan kesempatan bagi konsumen untuk 

melihat dan mencoba produk secara langsung. Apabila produk berupa 

makanan, tidak akan cukup hanya dengan promosi melalui media sosial, 

perlu pengalaman berupa wujud fisik dan kualitas rasa (Hedynata dan 

Radianto, 2016). Untuk memberikan pengalaman kepada konsumen 

secara nyata, dapat melihat dan mencoba kualitas produk secara 

langsung (melalui tester), dapat meningkatkan brand awareness dan 

produk secara offline dimana konsumen yang tidak terjangkau secara 
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online dapat terjangkau secara offline melalui bazaar serta dapat 

menarik minat konsumen dan meyakinkan konsumen. 

3. Point-of-purchase (PoP) – sebagai media promosi Below the Line (BTL) 

dan sebagai tahapan untuk membangun Awareness. Point-of-purchase 

display mengundang rasa ingin tahu konsumen terhadap suatu produk, 

menggoda konsumen untuk mencoba suatu produk, hingga 

menimbulkan keinginan untuk dapat memiliki dan mencoba langsung 

produk yang dipromosikan. Hal ini yang mendorong terjadinya impulse 

buying (pembelian tidak terencana) (Sanyogo, 2013). Dapat memberikan 

brand awareness dan konsumen menjadi tertarik untuk mencoba dan 

membeli produk yang ditawarkan serta mendorong impulse buying dari 

konsumen. 

3.2.3. Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1 Instagram Maret 2019; 

minggu ke-1 

Feeds dan story 

(Greetings, 

perkenalan maskot, 

dan sejarah brand 

Butter Day). 

Membangun 

Awareness. 

 

2 Instagram Maret 2019; 

minggu ke-2 

Feeds (Detail 4 jenis 

kue melalui sejarah, 

asal nama, dan 

bahan adonan). 

Menyampaikan 

Value 

Proposition. 

3 Instagram Maret 2019; 

minggu ke-2 dan 3 

Feeds (Cerita 

tekstur/rasa/bentuk 

kue). 

Menyampaikan 

Value 

Proposition. 

4 Instagram Maret 2019; 

minggu ke-3 

Feeds dan story 

(Foto produk dan 

kemasan beserta 

informasi promo). 

Memfasilitasi 

transaksi dan 

memberikan 

promo. 
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5 Instagram Maret 2019; 

minggu ke-4 

Story (Giveaway 

dengan mengirimkan 

feedback dan tag 

teman pada post 

Butter Day). 

Memfasilitasi 

After Sales 

Service. 

6 Bazaar April 2019 Booth (Booth display 

dan free cake 

tasting). 

Membangun 

Awareness 

dan 

menyampaikan 

Value 

Proposition. 

7 Bazaar April 2019 X-Banner (Banner 

dengan short story, 

jenis kue, dan 

harga). 

Membangun 

Awareness 

dan 

menyampaikan 

Value 

Proposition. 

8 Point-of-

purchase 

(PoP) 

April 2019 Point-of-purchase 

display (Display 

produk dan cerita 

singkat). 

Membangun 

Awareness. 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram 

Ads 

Biaya Tayang 10 10.000 100.000 

2 Bazaar Biaya Operasional 

Booth 

1 5.000.000 5.000.000 

3 Bazaar Biaya Cetak X-

Banner 

1 100.000 100.000 
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4 Point-of-

purchase 

Display 

Biaya Cetak Display 1 200.000 200.000 

Total 5.400.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Tahap uji coba produk berupa prototype akan diujikan kepada beberapa 

expert user dan extreme user untuk melakukan validasi terhadap produk beserta 

media promosinya sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, 

dan daya tarik dari produk yang dihasilkan. Bagian ini terdiri atas desain uji coba, 

subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

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

Desain uji coba Butter Day untuk media promosi online Instagram: 
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Gambar 3.6 Intro Butter Day 
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Gambar 3.7 Mini Story Sejarah dan Asal Kue 

 

 

 

Gambar 3.8 Mini Story Karakteristik Kue 
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Gambar 3.9 Special Story untuk Hari Besar 

 



 

 

 59 

 

 

Gambar 3.10 Giveaway dan Feedback 
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Gambar 3.11 Promosi Butter Day 

 

Desain uji coba Butter Day untuk media promosi offline bazaar dan point-of-

purchase: 

 

 

Gambar 3.12 Booth dan X-Banner Display Bazaar 
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Gambar 3.13 Point-of-Purchase Display 

 

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

Subjek coba terdiri atas ahli di bidang perancangan produk dan 

sasaran/target pemakai produk Butter Day. Teknik pemilihan subjek kategori 

expert user tersebut berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah 

terbukti secara nyata melalui pendidikan, keahlian, dan bidang pekerjaannya 

saat ini, sementara subjek kategori extreme user dipilih berdasarkan usia dan 

gaya hidupnya. Berikut data subjek coba yang dipilih untuk melakukan validasi 

terhadap produk, brand, dan media promosinya, antara lain: 

1. Robert Grace Handojo (expert user) – alumnus Multimedia UBAYA, 

bekerja di packaging plastik Indah Pratama. 

2. Nydia Aristia (expert user) – desainer grafis Anoa Solutions dan Cotton 

Tail Store. 

3. Grace Octaviani (expert user) – desainer grafis Elevate Branding. 

4. Fanny Marcia (extreme user) – mahasiswi IBM Universitas Widya 

Mandala. 

5. Yoan Elisa Gunawan (extreme user) – mahasiswi IBM Universitas Widya 

Mandala. 
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6. Melody Jeannette (extreme user) – siswi SMA Bali Christian College 

(BCC). 

7. Focus Group Discussion/FGD (extreme user) – pelajar/mahasiswa dan 

dewasa muda rentan usia 17-22 tahun di Surabaya. 

 

3.3.3. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan angket/kuesioner, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari sumber literatur buku dan jurnal. Data yang 

dikumpulkan berdasarkan akan kebutuhan untuk mengetahui tingkat efektivitas, 

daya tarik, maupun kekurangan dari prototype dan media promosi dari brand 

Butter Day. 

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN 

1 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user; 

Roberth 

Grace 

Handojo  

Review desain (desain 

maskot/karakter, warna, pemilihan 

font, desain untuk packaging Butter 

Day). 

2 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user; 

Nydia 

Aristia 

Review tren desain (tren desain dan 

komponen desain yang banyak 

terdapat pada desain masa kini, 

apakah Butter Day sudah mampu 

bersaing dengan desain masa kini). 

3 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user; 

Grace 

Octaviani 

Review strategi branding Butter Day 

dan media promosinya melalui media 

Instagram, bagaimana strategi 

branding yang baik dapat 

mempertahankan pesan yang hendak 

disampaikan. 
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4 Wawancara 

(Kuantitatif & 

Kualitatif) 

Extreme 

user; Fanny 

Marcia 

Persepsi terhadap prototype Butter 

Day, pemilihan media promosi, cara 

pemasaran yang dipakai, apakah 

pesan yang disampaikan dapat 

dipahami dan sesuai maksud brand. 

5 Wawancara 

(Kuantitatif & 

Kualitatif) 

Extreme 

user; Yoan 

Elisa 

Gunawan 

Persepsi terhadap media promosi 

Instagram, apa yang dirasakan/yang 

didapat ketika melihat brand Butter 

Day, apakah pesan dapat dipahami, 

kecocokan brand dengan produknya. 

6 Wawancara 

(Kuantitatif & 

Kualitatif) 

Extreme 

user; 

Melody 

Jeannette 

Persepsi terhadap prototype, tingkat 

pemahaman akan pesan yang 

disampaikan, bagian yang tidak 

menarik dan yang menarik dari segi 

desain dan pemilihan media promosi. 

7 FGD (Kuantitatif 

& Kualitatif) 

Extreme 

user;  FGD 

Persepsi akan desain prototype, 

brand Butter Day, tingkat pemahaman 

akan pesan yang disampaikan 

beserta media promosi Butter Day di 

Instagram. 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 
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Bab IV Hasil Pengembangan 

 
4.1. Penyajian Data Uji Coba (Hasil Penggalian data kuantitatif & kualitatif) 

Hasil Penggalian Data Kuantitatif (Extreme User & FGD) 

Topik 
Jawaban 

Cukup Kurang 

Apakah maskot cukup membuat anda 

tertarik untuk mengenal/mencari tahu 

tentang brand Butter Day? 

18 2 

Apakah cara penyampaian cerita cukup 

menarik dan tidak membosankan? 
17 3 

Apakah pesan brand Butter Day sebagai 

kue resep kuno cukup dapat dipahami 

dengan mudah baik dari logo, warna, dan 

media promosinya? 

20 0 

Apakah brand kue resep kuno Butter Day 

cukup dapat menjadi pembeda dengan 

kue resep kuno sejenisnya? 

20 0 

Kesimpulan 

- Maskot Butter Day dapat 

menambah daya tarik untuk 

mengenal brand Butter Day. 

- Cara penyampaian cerita cukup 

menarik. 

- Pesan Butter Day sebagai brand 

kue resep kuno dapat dipahami 

dengan jelas melalui logo, warna, 

dan media promosinya. 

- Butter Day sebagai brand kue 

resep kuno dapat menjadi 

pembeda dari kue resep kuno 

sejenisnya. 

Tabel 4.1 Hasil Penggalian Data Kuantitatif 
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Hasil Penggalian Data Kualitatif (Expert User, Extreme User & FGD) 

Data Hasil Wawancara Logo 

Expert User Jawaban 

Robert Grace 

Handojo 

Dari logo telah mengindikasikan produk yang dijual adalah 

makanan berupa kue, rupa logo seperti Poporing 

(karakter dalam game MMORPG Korea Ragnarok), logo 

dapat ditambah jambul atau ujung atas meruncing agar 

lebih terlihat sebagai chocolate chip seperti pada 

maskotnya. 

Nydia Aristia Dari logo dapat dengan mudah diketahui produk berupa 

makanan, rupa logo seperti xiao long bao (dumpling) atau 

gabungan dari kedua maskot, warna hijau pada logo 

kurang sesuai untuk produk kue, akan lebih menarik 

menggunakan warna orange cerah supaya lebih 

mengindikasikan makanan dan menunjukkan efek natural 

serta meningkatkan nafsu makan. 

Grace Octaviani Terapkan logo di semua post & ilustrasi di Instagram & X-

Banner & PoP supaya karya tidak dicuri pihak lain. 

Tabel 4.2 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Logo) 

 

Data Hasil Wawancara Prototype (Maskot) 

Expert User Jawaban 

Robert Grace 

Handojo 

Dari maskot dan warna maskot langsung terlihat produk 

yang dijual berupa produk makanan kue-kue atau 

makanan manis karena rupa maskotnya tampak seperti 

choco chip dan milk drop. Maskot dapat merepresentasi 

kue-kuenya dari warna dan rupa kandungan bahan 

kuenya, sudah sesuai dengan brand dan produknya. 

Grace Octaviani Usahakan lebih ke personal engagement dan personal 

touch dalam penyampaian story-nya melalui maskot. 

Maskot sebaiknya berdialog sendiri (sudut pandang orang 

pertama) bukan dibicarakan seperti narasi (sudut 

pandang orang ketiga) agar lebih terasa personal touch-
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nya dan maskot tidak sekadar menjadi patung/pilar, tetapi 

lebih „hidup‟ layaknya brand ambassador. 

Extreme User 
 

Fanny Marcia Maskot nampak seperti choco chip dan susu serta 

mengindikasikan produknya berupa makanan seperti kue 

dan cookies vanilla serta chocolate chip. Maskotnya yang 

membuat menarik dan berbeda dari toko kue lain. Jarang 

ada produk homemade yang ada maskotnya. 

Yoan Elisa 

Gunawan 

Maskot nampak seperti choco chip dan butir susu, terlihat 

bahwa itu maskot makanan, rupa maskot lucu dan 

menarik. Warna maskotnya menjadi pembeda dari brand 

kue lainnya. 

Melody Jeannette Maskot nampak seperti choco chip dan cream, supaya 

lebih terlihat susu bisa menggunakan rupa gelas/botol 

susu. Rupa maskot lucu dan itu yang membedakan Butter 

Day dengan produk kue lainnya. 

Tabel 4.3 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Maskot) 

 

Data Hasil Wawancara Prototype (Packaging) 

Expert User Jawaban 

Robert Grace 

Handojo 

Untuk gift sebaiknya kotak dibuat menggunakan bahan 

yang lebih tebal atau ditambahkan pita. Bisa ditambahkan 

story singkat di packaging. 

Grace Octaviani - Pasang ID IG di semua packaging termasuk plastik kue 

satuannya, office tools, PoP, X-Banner karena satu-

satunya jalan konsumen “mengunjungi”/engage dengan 

toko online Butter Day (karena basisnya online/IG). 

- Di kemasan plastik logo diperbesar agar tidak 

disalahpahami sebagai varian rasa, bagian depan harus 

lebih dominan dari bagian belakang. 

- Kartu penunjuk jenis kue dalam kemasan tidak perlu 

karena menambah budget atau bisa dibuat personal 

touch yang berbeda daripada sekadar penunjuk jenis 
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kue dan contact info agar memiliki nilai keunikan sendiri 

dari bagian packaging-nya. 

- Ditambahkan nama kue versi Butter Day, bukan nama 

asli kuenya untuk menunjukkan ciri khas khusus 

produknya Butter Day. 

- Ditambahkan expired date di kotak kue supaya dapat 

cepat dilihat tanpa harus membuka kotak dahulu untuk 

cek expired date di plastik kue. 

- Contact info diletakkan di bagian samping atau di bagian 

yang visible daripada di bawah agar mudah terbaca 

(bagian bawah dibiarkan kosong). 

- Secara keseluruhan, branding sudah lucu dan berbeda 

dari kue-kue tradisional lain karena Butter Day punya 

cerita dan maskot yang lucu dan membuat kue 

tradisional Butter Day terlihat lebih berkelas dan lebih 

mahal dari kue biasanya. Karena ada cerita-cerita di IG 

membuat orang mau mengunjungi/melihat IG Butter Day 

hanya untuk keep up dengan story-nya (bukan untuk beli 

kue) tetapi bisa menjadi tertarik untuk beli kuenya juga. 

Extreme User 
 

Fanny Marcia Contact person dan akun Instagram lebih bagus diletakkan 

di bagian samping packaging daripada di bawah karena di 

bawah besar kemungkinan untuk tidak terbaca. 

Yoan Elisa 

Gunawan 

Kemasan lucu, terlihat dari warna, desain, dan maskot yang 

lucu dan cocok. 

Melody Jeannette Packaging bagian samping lebih baik diisi dengan contact 

person daripada di bawah, satu sisinya untuk slide 

buka/tutup dan pita untuk ditarik, sisi lainnya ditutup mati 

(tidak bisa dibuka/tutup) namun diberi contact person dan 

akun Instagram. 

Tabel 4.4 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Packaging) 
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Data Hasil Wawancara Media Promosi 

Expert User Jawaban 

Robert Grace 

Handojo 

Mempromosikan produk kue dengan menggunakan cerita 

itu unik dan menarik, lebih menarik kalau ceritanya dibuat 

bersambung. Cerita singkat bisa dicantumkan di packaging 

agar terekspos dan dapat lebih dikenal bahwa kue Butter 

Day punya cerita. 

Nydia Aristia Promosi dengan media Instagram itu paling bagus karena 

saat ini sebagian besar anak muda aktif menggunakan 

Instagram, posting sangat bervariasi dan terus update. 

Story mudah terbaca dan pemilihan font sudah tepat dan 

tidak terlalu formal maupun informal, apabila font yang 

digunakan terlalu lucu dan dekoratif akan membuat 

pembaca mudah jenuh. 

Grace Octaviani - Diperbanyak visual berupa gambar (misal: icon) 

daripada berupa tulisan saja karena gambar lebih cepat 

ditangkap & menarik dan saat ini mayoritas lebih ke arah 

visual (gambar). 

- IG itu sarat akan gambar, perbanyak gambar (berupa 

aksi interaksi maskot) daripada deskripsi berupa narasi 

saja, namun tetap integrated dengan packaging-nya 

(desain minimalis), karena gambar/ilustrasi sudah bagus 

dan menarik sehingga sangat disayangkan kalau tidak 

banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan story-nya. 

- Di PoP display bagian samping tidak terlihat kalau 

diletakkan bersebelahan dengan produk lain, story 

cukup di bagian depan atas, story bagian depan bawah 

akan minim dilihat karena terlalu tampak deskriptif 

(cukup gambar saja), dan cantumkan ID IG. 

- Untuk post IG yang promotion, informasi jangan terlalu 

tersebar-sebar, bagian penting dibuat mencolok dan 

letaknya urut dari yang terpenting ke yang kurang 

penting. Varian warna bisa lebih dimainkan (jangan 
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terlalu terpatok akan coklat dan krem, bisa pakai hijau 

supaya lebih mencolok dan jadi point-of-interest). 

- Untuk story IG yang giveaway ditambahkan 1 post untuk 

feed IG menyangkut semua informasi giveaway dan 

feedback itu agar bagi yang malas baca melalui story 

tetap dapat menerima informasi dan tidak menutup 

kemungkinan untuk mengikuti giveaway tersebut. 

Extreme User 
 

Fanny Marcia Mudah menangkap informasi dari media promosi karena 

lucu dan menarik, mudah dibaca informasi dan story dari 

IG, X-Banner, booth, PoP karena tidak terlalu panjang. 

Kebanyakan saat ini mencantumkan kalimat yang deskriptif, 

terlalu panjang, dan monoton di X-Banner. Adanya cerita 

dan maskot itu sangat unik pada produk homemade. 

Yoan Elisa 

Gunawan 

Adanya background story itu menjadi plus point Butter Day 

karena sangat jarang yang berjualan kue memiliki 

background story dan maskot yang mempromosikan 

dengan menambahkan cerita-cerita di produknya. Akan 

lebih menarik apabila ceritanya dibuat menjadi seperti 

dialog antar maskotnya dan lebih persuasif supaya lebih 

menarik untuk dibaca daripada berupa narasi karena 

terkesan panjang dan monoton. 

Melody Jeannette Unik karena punya cerita tersendiri kue-kuenya. Umumnya 

tidak ada cerita dan maskot. 

Tabel 4.5 Hasil Penggalian Data Kualitatif (Media Promosi) 

 

Data Hasil FGD 

Peserta - Gladys Rebecca (19 tahun) 

- Winston Fajarai (20 tahun) 

- Peter Halim Widjaya (18 tahun) 

- Lia Chandraini (18 tahun) 

- Yolanda Ira Puspita (18 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 26 Maret 2019 
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Pukul 17:00 - 18:00 

Universitas Ciputra R.505 (UKM 

KANVAS) 

Topik Prototype Butter Day 

Hasil Diskusi - Maskot Milch terlihat menyerupai 

lobak/bawang bombay/buttercream; 

dibuat menggunakan rupa kotak/botol 

susu atau berupa whipped cream. 

- Maskot Coco terlihat berupa choco 

chip/chocolate drop/choco cream. 

Tabel 4.6 Data Hasil FGD (Prototype) 

 

Data Hasil FGD 

Peserta - Gladys Rebecca (19 tahun) 

- Winston Fajarai (20 tahun) 

- Peter Halim Widjaya (18 tahun) 

- Lia Chandraini (18 tahun) 

- Yolanda Ira Puspita (18 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 26 Maret 2019 

Pukul 17:00 - 18:00 

Universitas Ciputra R.505 (UKM 

KANVAS) 

Topik Media promosi Butter Day 

Hasil Diskusi - Cerita untuk promosi jenis-jenis 

kuenya mudah dimengerti dan 

menarik, lucu dengan adanya 

interaksi maskotnya. 

- Bisa menggunakan bahasa Indonesia 

atau menggunakan 2 bahasa (Eng-

Ind) karena belum tentu semua 

paham bahasa Inggris, tergantung 

target market. 

- Story bisa dibentuk berupa komik 4 
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strip, dibuat model dialog bukan 

narasi agar lebih lucu dan lebih 

menarik. 

- Maskot bisa dijadikan merchandise. 

- Bisa diberi teaser/cerita singkat di 

packaging-nya menunjukkan bahwa 

ada story di Instagram-nya. 

- Cerita dan maskot yang membuat 

beda karena sejauh ini tidak ada roti-

rotian dengan cerita, bisa jadi nilai 

plus. 

Tabel 4.7 Data Hasil FGD (Media Promosi) 

 

Data Hasil FGD 

Peserta - Birgitta Alun Sektioningsih (19 tahun) 

- Yosephine Joana Irnawati Sutrisno 

(20 tahun) 

- Nadia Saryta Panta (19 tahun) 

- Vicentsius Felix Reynaldi (20 tahun) 

- Sean Alexandro (19 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 27 Maret 2019 

Pukul 12:30 - 14:00 

Universitas Widya Mandala Dinoyo 

(Fak. IBM) 

Topik Prototype Butter Day 

Hasil Diskusi - Maskot Milch terlihat menyerupai butir 

susu/cairan susu/turnip. 

- Maskot Coco terlihat berupa choco 

chip. 

- Menarik karena lucu dan nampak 

bahwa dari maskot bahwa produknya 

berupa makanan/snack. 

- Desain dari warna dan maskot lucu 
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dan menarik. 

Tabel 4.8 Data Hasil FGD (Prototype) 

 

Data Hasil FGD 

Peserta - Birgitta Alun Sektioningsih (19 tahun) 

- Yosephine Joana Irnawati Sutrisno 

(20 tahun) 

- Nadia Saryta Panta (19 tahun) 

- Vicentsius Felix Reynaldi (20 tahun) 

- Sean Alexandro (19 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 27 Maret 2019 

Pukul 12:30 - 14:00 

Universitas Widya Mandala Dinoyo 

(Fak. IBM) 

Topik Media promosi Butter Day 

Hasil Diskusi - Cerita dibuat menggunakan bubble 

chat, seperti komik, ada dialog/chat 

supaya lebih menarik untuk dibaca. 

- Dibuat lebih persuasif bukan 

deskriptif, kalau ada interaksi 

(persuasif) lebih menarik 

pembacanya. 

- Cerita dan informasi mudah diserap 

dan dipahami. 

- Bahasa tidak harus menggunakan 

bahasa Inggris karena mayoritas 

market di Surabaya. 

- Dari desain dan penyampaian cerita 

+ maskot menunjukkan child-friendly. 

- Adanya story dan warna maskot yang 

pastel-pastel cukup membedakan 

dengan brand-brand kue sejenisnya. 

Tabel 4.9 Data Hasil FGD (Media Promosi) 
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Data Hasil FGD 

Peserta - Cindy Wijaya (24 tahun) 

- Elvina Novelia(21 tahun) 

- Anggraini Okctaviana (32 tahun) 

- Yan Evert (22 tahun) 

- Meli (21 tahun) 

- Claudia Terry (21 tahun) 

- Josevina Gaby (22 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 27 Maret 2019 

Pukul 16:30 - 18:00 

Roppan Supermal Pakuwon Indah 

Topik Prototype Butter Day 

Hasil Diskusi - Dari brand langsung terlihat bahwa 

produk berupa makanan karena dari 

logo terlihat seperti bakpao/dumpling. 

- Maskot Coco nampak berupa 

chocolate chip. 

- Maskot Milch seperti cream, akan 

lebih nampak seperti susu apabila 

dibentuk seperti kotak/botol susu, 

dibuat seperti whipped cream. 

- Brand-nya menarik dan membuat 

penasaran kue apa saja yang ada. 

Desain menarik karena tidak terlalu 

ramai dan tidak terlalu banyak 

elemen. 

Tabel 4.10 Data Hasil FGD (Prototype) 
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Data Hasil FGD 

Peserta - Cindy Wijaya (24 tahun) 

- Elvina Novelia(21 tahun) 

- Anggraini Okctaviana (32 tahun) 

- Yan Evert (22 tahun) 

- Meli (21 tahun) 

- Claudia Terry (21 tahun) 

- Josevina Gaby (22 tahun) 

Waktu & Tempat Pelaksanaan 27 Maret 2019 

Pukul 16:30 - 18:00 

Roppan Supermal Pakuwon Indah 

Topik Media promosi Butter Day 

Hasil Diskusi - Informasi dan cerita menarik untuk 

dibaca, tetapi ukuran font-nya kurang 

besar, font coba dipertebal. 

- Cerita seru dan menarik, 

menggunakan bahasa Indonesia 

akan lebih masuk ke konsep lokalnya 

agar tidak disalahpersepsikan 

sebagai produk luar negeri. 

- Untuk bagian post promosi, informasi 

waktu berlaku dan seri roti yang 

dipromosikan dijadikan 1 dengan 

informasi buy 4 get 5 karena 

merupakan bagian terpenting agar 

informasi mudah diserap secara utuh 

dari promosi tersebut. 

- Background story (sejarah berdirinya 

Butter Day) dimasukkan di highlight 

agar tidak tenggelam dalam feeds. 

- Nilai tambah dan pembeda terletak 

pada cerita dan maskotnya, 

packaging-nya menarik dan dapat 
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menjadi pembeda dengan produk 

kue sejenisnya. 

Tabel 4.11 Data Hasil FGD (Media Promosi) 

 

4.2. Analisis Data (kesimpulan hasil analisa penggalian data) 

Dari proses uji coba prototype dan media promosi brand Butter Day melalui 

wawancara terhadap expert user dan extreme user serta Focus Group 

Discussion didapatkan berbagai kesimpulan pada tiap topik yang dianalisa. 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user terhadap logo Butter 

Day ialah logo dapat merepresentasikan produk Butter Day yang berupa 

makanan (kue) karena bentuknya yang menyerupai bakpao/steamed bun yang 

merupakan sosok ideal dari sebuah kue. Logo juga dapat mencerminkan hasil 

penggabungan dari kedua maskot Butter Day, yaitu milk drop dan chocolate chip. 

Logo hendaknya diterapkan pada semua media promosi, baik online 

(gambar/ilustrasi feeds dan story Instagram) maupun offline (PoP display dan X-

Banner). 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user, extreme user, dan 

FGD terhadap maskot Butter Day ialah dari bentuk dan warnanya, maskot Milch 

belum sepenuhnya dikenali sebagai milk drop, sementara maskot Coco dapat 

dikenali sebagai chocolate chip. Kedua maskot ini cukup lucu dan menarik serta 

sangat sesuai untuk mewakili produk-produk kue dari Butter Day karena 

merupakan kandungan dasar dari kue-kue Butter Day dan warna maskot cocok 

dengan produk kuenya. Adanya maskot tersebut membuat brand Butter Day 

berbeda dari brand produk kue home-made sejenisnya dan merupakan nilai 

tambah/keunikan dari brand Butter Day. 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user, extreme user, dan 

FGD terhadap kemasan/packaging Butter Day ialah kemasan Butter Day tampak 

menarik dan dinilai lebih berkelas sebagai suatu brand dari produk kue 

tradisional, desain kemasan minimalis karena tidak ramai elemen sehingga 

kemasan terlihat bersih dan informasinya jelas. Pada kotak kue perlu 

dicantumkan expired date agar mudah dan cepat untuk mengecek tanggal 

kadaluarsa tanpa harus membuka kotak dan melihat tanggal kadaluarsa yang 

telah tertera pada setiap kemasan plastik kuenya. Contact information yang 

terletak di bagian bawah kotak kemasan sebaiknya dipindahkan di sisi samping 
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atau di bagian yang mudah/langsung terlihat tanpa perlu diputarbalikkan 

kemasan kotaknya. Pada kemasan plastik kue, ukuran logo perlu diperbesar 

sedikit agar tidak disalahpahami sebagai keterangan varian rasa dan sebaiknya 

dicantumkan nama jenis kue sesuai penamaan yang telah ditetapkan dari brand 

Butter Day agar menunjukkan ciri khas kue milik Butter Day. Instagram ID harus 

tertera pada seluruh kemasan, baik kemasan kotak dan plastik pembungkus kue 

agar konsumen yang mengonsumsi kue tersebut tidak kebingungan mencari 

informasi Butter Day dan dapat segera terakses dengan toko online Butter Day. 

Kesimpulan hasil analisa wawancara dari expert user, extreme user, dan 

FGD terhadap media promosi Butter Day ialah adanya background story dan 

penyampaian informasi tentang kue-kue Butter Day dengan cerita/story menjadi 

keunikan dan nilai tambah tersendiri untuk kue resep kuno Butter Day. 

Penyampaian cerita tersebut akan lebih menarik untuk dibaca apabila berupa 

dialog/percakapan dari kedua maskot Butter Day daripada hanya berupa sebuah 

narasi yang monoton. Dalam penyampaian cerita melalui maskot tersebut 

hendaknya menggunakan sudut pandang orang pertama (bercerita sendiri) dan 

bukan menggunakan sudut pandang orang ketiga (diceritakan), sehingga maskot 

tidak hanya menjadi pilar yang mati, tetapi lebih hidup/nyata dan aktif 

menyampaikan informasi. Apabila menggunakan narasi, sebaiknya narasi dibuat 

lebih singkat dan ukuran tulisan diperbesar sehingga lebih menarik untuk dibaca. 

Dalam menyampaikan informasi akan lebih menarik dan mengundang perhatian 

bila menggunakan gambar/ilustrasi/icon karena gambar akan lebih mudah dan 

cepat diserap oleh audiens. Maskot, story, dan desain Butter Day secara 

keseluruhan sudah lucu dan seluruh informasi dapat ditangkap dengan mudah 

dan jelas, namun perlu diperkuat elemen personal touch/engagement-nya agar 

konsumen dapat merasakan memiliki hubungan yang dekat dengan Butter Day 

melalui maskot dan cerita-ceritanya. Tidak hanya melalui desain saja, tetapi 

melalui komunikasi brand Butter Day yang mengutamakan adanya personal 

engagement itu dapat membuat brand Butter Day yang hanya menjual kue resep 

kuno yang terkesan tradisional memiliki nilai tinggi dan berkelas. Instagram ID 

harus dicantumkan pada seluruh media promosi offline (PoP display dan X-

Banner) dan office tools, sementara logo Butter Day harus dicantumkan pada 

seluruh media promosi online (ilustrasi/gambar/post) dan media promosi offline. 

Dalam mengatur tata letak informasi, informasi terpenting harus diletakkan 
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sejajar dengan arah pandangan mata karena yang paling pertama ditangkap dan 

dilihat oleh mata ialah yang sejajar dengan arah pandangan mata sehingga 

informasi yang penting sebaiknya dikumpulkan di atas (sejajar dengan mata) 

serta singkat dan jelas (tidak bertele-tele) agar cepat dicerna bagi audiens yang 

hanya membaca cepat/sekilas. 

 

4.3. Revisi Produk (Final Design) 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

FGD dapat ditarik kesimpulan yang menjadi dasar keputusan untuk 

dilakukan/tidak dilakukannya revisi guna mempertahankan dan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi desain yang telah dibuat. 

Logo Butter Day dapat mewakili brand Butter Day sebagai brand yang 

produknya berupa makanan (kue) dan bentuk yang menyerupai steamed bun 

lebih ideal untuk membawakan gambaran sebuah kue daripada hanya 

mengambil sosok chocolate chip yang serupa dengan salah satu maskot Butter 

Day, yaitu Coco. Logo dapat dipersepsikan juga sebagai gabungan dari kedua 

maskot Butter Day yang berupa milk drop dan chocolate chip sehingga apabila 

mengambil bentuk serupa dengan chocolate chip saja, logo menjadi tidak 

seimbang dalam membawakan konsep Butter Day. Logo dan maskot dapat 

saling melengkapi konsep Butter Day, dimana logo menggambarkan sebuah kue 

dan maskot menggambarkan bahan dasar dari kue tersebut. Dengan demikian, 

logo Butter Day tidak dilakukan revisi untuk menjaga kekonsistenan konsep. 

Butter Day memiliki 2 maskot yang mewakili brand, yaitu Milch, maskot yang 

memiliki visual berupa milk drop (butir susu) dan Coco, maskot yang berupa 

chocolate chip. Coco dapat dikenali dengan benar sebagai chocolate chip, 

sementara untuk Milch masih belum dikenali sepenuhnya sebagai milk drop 

sehingga khusus maskot Milch yang akan direvisi agar lebih menyerupai milk 

drop. Kedua maskot Butter Day perlu dipahami dengan benar sebagai milk drop 

dan chocolate chip karena 2 bahan tersebut adalah bahan esensial dari produk 

kue-kue Butter Day. 
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Gambar 4.1 Desain Maskot Sebelum Revisi 

 

 

Gambar 4.2 Desain Maskot Setelah Revisi 

 

Pada kemasan plastik pembungkus kue produk Butter Day, ukuran logo 

perlu diperbesar agar tidak disalahpahami sebagai keterangan varian rasa dan 

dicantumkan nama jenis kue sesuai penamaan dari Butter Day untuk 

menunjukkan ciri khas kue dari Butter Day sendiri. Akun Instagram harus 

tercantum pada setiap pembungkus roti agar konsumen yang memperoleh kue 

Butter Day tanpa kemasan kotak (ecer) tetap dapat terakses ke toko online 

Butter Day dan mendapatkan informasi seputar Butter Day melalui Instagram. 
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Gambar 4.3 Desain Kemasan Plastik Kue Sebelum Revisi 

 

 

Gambar 4.4 Desain Kemasan Plastik Kue Setelah Revisi 

 

Pada kemasan kotak kue Butter Day wajib dicantumkan expired date untuk 

mempermudah pengecekan tanggal kadaluarsa baik untuk pihak produsen 

maupun pihak konsumen tanpa harus mengecek dari plastik pembungkus 

kuenya. Informasi keterangan produk dan petunjuk penyimpanan produk yang 

berupa narasi direvisi menjadi bentuk icon agar lebih menarik dan lebih cepat 

dipahami oleh konsumen. Contact information yang semula terletak di bagian 

bawah kotak dipindahkan ke sisi yang sama dengan informasi keterangan dan 

petunjuk penyimpanan produk untuk mempermudah konsumen dalam 

mengakses informasi dan menghubungi Butter Day. 
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Gambar 4.5 Desain Kemasan Kotak Kue Sebelum Revisi 
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Gambar 4.6 Desain Kemasan Kotak Kue Setelah Revisi 

 

Konten informasi dan cerita-cerita Butter Day sebelumnya banyak berupa 

narasi, maskot yang membawakan informasi dan cerita tersebut kurang hidup 

dan terkesan hanya sebagai pilar/patung semata karena pembawaannya 

menggunakan sudut pandang orang ketiga (diceritakan), bukan maskot yang 

bercerita/berdialog sendiri. Konten akan terasa monoton dan kurang menarik 

untuk dibaca, sehingga dilakukan revisi untuk lebih memperkaya dialog dan 

interaksi antar maskot sendiri. Maskot yang akan mengklaim diri sebagai peran 



 

 

 82 

utama (bercerita/berdialog sendiri) dengan sudut pandang orang pertama, 

sehingga selain membuat maskot terkesan lebih hidup dan aktif, juga 

menambahkan personal touch/engagement yang dapat memberikan 

pengalaman lebih bermakna kepada audiens dan konsumen. Untuk beberapa 

konten tertentu akan tetap menggunakan bentuk narasi, namun lebih 

dipersingkat dan ukuran font diperbesar agar informasi lebih mudah diterima dan 

tetap menarik untuk dibaca. Bahasa yang digunakan pada konten akan tetap 

menggunakan bahasa Inggris karena walaupun Butter Day merupakan brand 

produk lokal, namun bertujuan agar produk Butter Day bisa dikenal secara luas 

dan tidak hanya pada skala lokal saja. Hal ini juga didasari akan target market 

Butter Day yang diperuntukkan bagi generasi Y (pelajar/mahasiswa/profesional 

muda) di perkotaan dengan kelas sosial menengah-atas dan berpendidikan 

sehingga dapat memahami bahasa Inggris. 

 

Gambar 4.7 Desain Konten Sebelum Revisi 

 

  

Gambar 4.8 Desain Konten Setelah Revisi 
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Pada media promosi online di Instagram, untuk post „Promotion‟ sebelumnya 

pokok informasi yang penting (jenis promosi, tanggal berlaku promosi, dan jenis 

produk yang dipromosikan) terlalu tersebar sehingga membingungkan bagi 

beberapa audiens untuk harus fokus pada informasi yang mana terlebih dahulu. 

Untuk mempermudah audiens dalam menyerap informasi promosi tersebut, 

dilakukan revisi untuk mengatur kembali tata letak dan posisi informasi penting 

tersebut agar lebih terstruktur dari yang terpenting hingga yang kurang penting 

dan sejajar arah pandang mata sehingga menjadi bagian pertama yang akan 

ditangkap oleh audiens.  

 

 

Gambar 4.9 Desain Promotion Post Sebelum Revisi 

 



 

 

 84 

 

Gambar 4.10 Desain Promotion Post Setelah Revisi 

 

Untuk media promosi pada IG story „Giveaway & Feedback‟ perlu 

ditambahkan 1 post untuk feeds yang mencakup informasi giveaway & feedback 

itu secara keseluruhan agar yang tidak melihat melalui IG story tetap dapat 

memperoleh informasi tersebut dan memungkinkan jangkauan audiens yang 

lebih luas. 
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Gambar 4.11 Tambahan Desain Giveaway & Feedback Post 

 

Pada media promosi offline PoP display, bagian sisi depan bawah dan sisi 

samping terdapat cerita singkat berupa narasi beserta ilustrasi. Namun, narasi 

yang tampak deskriptif tersebut akan kecil kemungkinannya untuk dibaca karena 

posisinya terletak di bawah dan konsumen pada umumnya hanya akan 

mengamati sekilas bagian tersebut, sementara pada bagian samping akan 

tertutup apabila diletakkan bersebelahan dengan produk/display lain sehingga 

ceritanya tidak akan terbaca. Untuk mempertahankan dan meningkatkan 

efektivitas penyampaian pesan dan daya tarik, dilakukan revisi dengan 

menggunakan ilustrasi sepenuhnya. Teks hanya akan terletak di bagian depan 

atas dimana mudah dijangkau oleh mata dan akan menjadi informasi utama yang 

akan ditangkap oleh konsumen. 
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Gambar 4.12 Desain PoP Display Sebelum Revisi

 

 
Gambar 4.13 Desain PoP Display Setelah Revisi 

 

  



 

 

 87 

Bab V Penutup 

 
Pada bab ini mengandung beberapa poin penting, antara lain kajian 

terhadap produk yang telah direvisi dan saran pemanfaatan, diseminasi, serta 

pengembangan produk lebih lanjut. 

 

5.1. Kajian Produk yang Telah Direvisi (hasil eksekusi desain)   

 

 

Gambar 5.1 Desain Logo Butter Day 
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Gambar 5.2 Logo Proportion 

 

 

Gambar 5.3 Logo Clear Space 
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Gambar 5.4 Logo Minimum Size 

 

 

Gambar 5.5 Corporate Typeface 1 
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Gambar 5.6 Corporate Typeface 2 
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Gambar 5.7 Corporate Color (Primary) 
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Gambar 5.8 Corporate Color (Secondary) 
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Gambar 5.9 Corporate Color System 
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Gambar 5.10 Logo Misuse 

 

  

Gambar 5.11 Desain Maskot Butter Day 



 

 

 95 

 

Gambar 5.12 Desain Letterhead Butter Day 

 

 

Gambar 5.13 Desain Map Butter Day 
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Gambar 5.14 Desain Amplop Standar Butter Day 

 

 

Gambar 5.15 Stamp Butter Day 
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Gambar 5.16 Desain Kartu Nama Butter Day 

 

 

Gambar 5.17 Desain Brosur Butter Day 
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Gambar 5.18 Desain X-Banner Butter Day 
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Gambar 5.19 Desain PoP Display Butter Day 

 

 

Gambar 5.20 Desain Packaging Butter Day 
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Gambar 5.21 Desain Feeds Instagram (Intro) 
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Gambar 5.22 Desain Story dan Feeds Instagram (Giveaway) 
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Gambar 5.23 Desain Feeds Instagram (Promotion) 
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Gambar 5.24 Desain Feeds Instagram (Story Cake Characteristics) 
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Gambar 5.25 Desain Feeds Instagram (Story Cake Origins) 
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Gambar 5.26 Desain Feeds Instagram (Story International Day) 
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Gambar 5.27 Desain Feeds Instagram (Trivia) 

 

5.2. Saran  Pemanfaatan,  Diseminasi,  dan  Pengembangan  Produk  Lebih 

Lanjut  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan 

pengetahuan desain komunikasi visual terkait bidang brand identity akan suatu 

produk. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan dan masukan-masukan 

dari hasil uji coba akan menjadi penunjang untuk penyempurnaan dan 

pengembangan lebih lanjut. 
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Lampiran 

 

 

  

  

Lampiran 1. Wawancara Expert User 

 

  

Lampiran 2. Wawancara Extreme User 

 



 

 

 111 

  

  

  

Lampiran 3. Focus Group Discussion (FGD) 
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Lampiran 4. Pameran Outlining Design 2019 


