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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 



 

 

 58 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Special Story untuk Hari Besar 
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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 

 

  


