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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 
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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. 

 



 

 

 21 

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. 
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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) 

 


