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Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

Brand yang kuat memiliki personality dan karakter dengan sendirinya, 

Element pendukung dapat mempengaruhi pembetukan branding itu sendiri. 

Brand identity dapat diperkuat dengan cara membuat emotional bond 

terhadap customer dalam jangka waktu yang panjang agar dapat mengenali 

dan mengingat brand tersebut secara instan, didapatkan dengan cara 

penerapan bussiness inovation yang kuat.Inovasi di dapat dari riset yang 

mendasari perubahan yang terjadi melalui pengalaman dan kolaborasi yang 

di dukung oleh kemampuan eksekusi dan penelitian target market yang 

mendalam agar memungkinkan untuk diterima. 

Tren juga dapat dijadikan salah satu cara untuk membuat inovasi 

mencapai ke pasar atau audience dalam waktu yang singkat (Vicenzo 

Morabito,2014). Selain itu mengetahui customer behaviour juga amat 

penting karena perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. 

Tanggapan audiens atau konsumen terhadap promosi pesan 

menentukan efektivitas pesan promosi apakah tersampaikan atau tidak bagi 

audiens,tidak hanya mengevaluasi pesan tetapi juga sumber pesan dalam 

hal kredibilitasnya, emotional respon dari customernya sendiri adalah loyalty 

atau kepercayaan pada brand tersebut. 

Dari kesimpulan tersebut konsep Niwa minimalis kearah modern karena 

sesuai dengan target audiens Niwa itu sendiri. 

Setelah mengetahui hal tersebut, barulah brand akan 

mengkomunikasikannya lewat media promosi. Media promosi adalah sarana 

untuk menampung bentuk komunikasi yang digunakan suatu brand kepada 

konsumen dan audience. Menurut Freddy Rangkuti, dalam bukunya ‘Strategi 

Promosi yang Kreatif’ yang ditulis di tahun 2009, media promosi sebagai 

pengenalan identitas brand. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk maka 

akan semakin kuat pula daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk 

tersebut dan pada akirnya akan memberikan keuntungan yang meningkat 

bagi perusahaan (Lee & Leh, 2013). Media Promosi akan dilakukan Niwa 
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dengan beberapa cara mulai dari media social, hingga mengikuti pop up 

event bazar selain itu juga melakukan promote,dan menarik konsumen 

melalui giveaway. 

SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan 

Threats. Seperti namanya, Analisis SWOT merupakan suatu teknik 

perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats) dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung 

maupun dalam perencanaan baru. (Piercy Nigel,2013) 

Selain itu juga dilakukan analisa SWOT agar mengetahui gambaran 

bisnis dari sisi eksternal dan internal Niwa secara lebih mudah. 

 

1. Strength 
- Menggunakan minyak essensial yang baik untuk kesehatan. 

- Menjadi pajangan yang unik. 

- Bisa custom sesuai dengan wangi yang diinginkan. 

- Design handmade yang berbeda beda tiap orangnya. 

- Tanpa dibakar. 

- Tidak berisiko tumpah maupun bocor. 

- Kemasan dan bentuk yang menarik,selain itu bisa digunakan sebagai   

maupun gift secara personal. 

 

2. Weakness 
- Wanginya memudar setelah 2-3 bulan. 

- Tidak dapat terkena panas matahari langsung. 

- Tidak dapat diproduksi dengan jumlah yang banyak karena tidak 

menggunakan mesin. 

- Belum memiliki izin resmi BPOM. 

 

3. Oppurtunity 
- Banyak orang yang menyukai trend wewangian. 

- Masih jarang pengharum ruangan yang cantik menggunakan dried 

flower. 

- Mulai banyak orang yang meperhatikan lingkungan, dan kesehatan. 
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- Brand local mulai dilirik oleh pasar. 

 

4. Threats 
- Memilih wewangian kimia karna lebih wangi dan dapat digunakan di 

mobil. 

- Produk dengan harga yang lebih terjangkau. 

- Kompetitor yang telah menjelaskan bisnis serupa. 

 

Maka dari itu, solusi dari rumusan masalah tersebut adalah Merancang 

Brand Identity untuk brand “Niwa” yang sesuai dengan wanita di daerah 

Surabaya dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun sehingga dapat menjadi 

brand yang kuat dan konsisten yang dikenal dan dapat meningkatkan brand 

awareness pada masyarakat. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

• Brand Verbal 

Niwa adalah brand yang didirikan di Surabaya, Indonesia spesialisasi 

pada pembuatan wax sheet candle yang berbahan dasar utama soy wax 

dan natural oil tanpa penambahan bahan kimia apapun yang aman bagi 

tubuh dan tidak merusak lingkungan. Niwa secara konsisten 

menyediakan produk dengan kualitas terbaik yang dibuat secara satu 

persatu dengan memperhatikan detail di setiap produknya.Niwa ingin 

mencapai konsep simple dan elegant. 

 

• Brand attributes 

Kata Kunci dari Brand Niwa adalah natural, essential oil, relaksasi, 

awareness , unique. 

Natural dan essential oil memiliki arti yaitu Niwa hanya menggunakan 

bahan bahan yang berbahan dasar natural/alami seperti soy wax candle 

dan 100% essential oil yang tidak hanya digunakan sebagai pewangi 

ruangan tetapi menjadi sarana relaksasi yang memiliki banyak manfaat 

bagi penggunanya. 

Awareness yang dimaksud adalah mengajak masyarakat untuk 

menyadari pentingnya hidup sehat dengan mengganti penggunaan 
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produk wewangian  berbahan dasar kimia yang ditemukan di pasaran 

dengan pewangi  ruangan yang berbahan dasar natural. 

Uniqness dari Niwa sendiri adalah menyediakan pengharum ruangan 

berbentuk lilin tanpa dibakar yang praktis tanpa merusak lingkungan, 

dengan sentuhan dried flowers sesuai dengan arti dari nama “Niwa” yaitu 

kebun bunga yang memberikan kesan elegant dibandingkan wewangian 

yang dijual di pasaran, maka tagline yang sesuai dengan Niwa adalah 

Perfectly Luminescence. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya Design Modern Minimalis  

Sinkronisasi antara sebuah brand dan desain menciptakan harmoni 

yang mampu menopang image sebuah produk. Melalui brand verbal dan 

brand attributes yang sudah ada, maka penulis mengambil model gaya 

desain modern dan minimalis. 

Minimalis adalah tren desain yang dimulai pada abad ke-20 dan 

berlanjut hingga sekarang. Desain minimalis adalah desain yang dibuat 

menjadi design yang sangat sederhana dengan menghapus bagian-bagian 

yang tidak perlu, hingga hanya meninggalkan elemen-elemen pentingnya 

saja.( Hina Yana, 2018 ) 

Flat design adalah salah satu tren terbesar dari tahun 2010-an dan 

masih terus berkembang sampai saat ini, flat design sangat populer di 

industri desain pada tahun 2013 sangat banyak mempengaruhi para 

desainer dalam menghasilkan karya. Akar atau asal mula flat design sendiri 

bersumber dari The Swiss Style atau Internasional Design. 

Gaya desain minimalis juga masih memiliki beberapa macam model,  

tetapi berdasarkan branding yang telah dibuat, tipe model flat desain 

merupakan pilihan yang paling tepat sebagai gaya desain untuk brand 

Niwa. 

Prinsip flat desain adalah metode desain minimalis yang menekankan 

kegunaan, dengan desain yang bersih tanpa ada bevel, bayangan, tekstur, 

berfokus pada tipografi, warna-warna cerah dan ilustrasi dua dimensi. 

Sebagai salah satu tren desain terpopuler, flat desain masih mampu 
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bertahan dan beradaptasi hingga sekarang ini. Dapat dilihat contohnya 

oleh beberapa desainer dan ilustrator yang masih menggunakan metode 

tersebut, diantaranya adalah Stuart Holmes. 

Berdasarkan hasil research,konsep gaya design yang akan 

digunakan Niwa adalah typography, vector grafis, dan fotografi. Berikut 

adalah ciri ciri visual pada brand Niwa : 

• Clean 

• Minimalism 

• Simplicity 

• Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Contoh Gaya Design Modern Minimalist 

Sumber Pinterest 
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• Konsep Typography 

Typografi yang digunakan dalam flat design cenderung bersih jelas 

dan tanpa ornamen, memiliki ketebalan huruf yang hampir sama yang 

memberikan kesan bersih serta modern dan juga mudah dibaca .(Tren 

Flat Design dalam design komunikasi Visual, Marsha Anindita, Menul 

Teguh Riyantii, Dimensi DKV Vol 1-no 1 april 2016) 

Maka dari itu, jenis huruf yang digunakan pada brand Niwa adalah 

Amiri dengan tipe huruf italic, reguler, dan bold yang dipilih sesuai dengan 

kebutuhan dan hirarki tulisan. Niwa menggunakan jenis huruf serif karena 

dari perspektif desain jenis huruf serif sering digunakan karena busur 

halusnya dipercaya dapat membantu mata melihat tulisan. Serifs juga 

merupakan pilihan yang baik untuk bisnis, materi pemasaran, dan 

kebanyakan media karena jenis tulisan ini memiliki kredibilitas, 

profesionalisme, dan keanggunan (Bastian Febri,2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Typeface Amiri Italic 

Sumber : Pribadi Penulis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Typeface Amiri Reguler 
Sumber : Pribadi Penulis 
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• Konsep Logo dan Elemen Design 

Logo sebagai salah satu ciri visual sebuah entitas berfungsi sebagai 

sarana identifikasi, diferensiasi dan bahkan dapat menjadi bagian dari 

properti legal entitas tersebut. Entitas adalah sesuatu yang 

memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam 

bentuk fisik. Abstraksi, misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu 

entitas. 

 Penggunaan logo dan identitas visual sering kita lihat dalam 

kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Misalnya sebuah perusahaan, 

lembaga, institusi, partai politik hampir semua memiliki logo sebagai 

identitas visual entitasnya. Bahkan hampir semua produk yang kita jumpai 

sudah jamak menggunakan logo dan visual lainnya. Ini membuktikan 

bahwa disiplin ilmu desain komunikasi visual, khususnya logo dan 

identitas visual banyak dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. 

Sebuah logo biasanya dibentuk oleh unsur-unsur visual seperti 

tipografi (letter mark), gambar (picture mark), warna identitas (color 

identity), tata letak (layout)atau hasil kombinasinya. Elemen-elemen 

tersebut kemudian dirancang secara padu agar memenuhi fungsi 

komunikasi maupun fungsi estetiknya.Diperlukan kreativitas dan 

pemahaman yang komprehensif untuk mendesain logo dengan baik 

(Sayatman, Nurina Orta Darmawati, dan Putri Dwitasari, 2017) 

Niwa merupakan sebuah brand yang berfokus pada penjualan produk 

wax sheet candle. Tidak seperti pewangi yang di jual di pasaran, niwa 

menggunakan bahan dasar natural yang aman bagi tubuh dan tidak 

merusak lingkungan. Logogram dari Niwa sendiri mempunyai 2 makna 

yang berbeda yaitu api dan daun. Api sendiri menggambarkan produk 

Niwa yaitu lilin yang sangat identik dengan api, dan arti daun adalah 

pembuatan produk yang berbahan dasar natural,alami,dan ramah 

lingkungan, sedangkan dot dot kecil yang tersebar di sekitar ranting 

menggambarkan arti dari kata Niwa sendiri yaitu kebun bunga dan produk 

dari Niwa yang menggunakan bermacam macam jenis bunga yang 

mengelilingi produk wax sheet candle itu sendiri. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstraksi&action=edit&redlink=1
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Elemen desain yang terdapat pada semua design Niwa adalah vector 

yang simple dan seperti konsep Niwa sendiri yaitu modern 

minimalist,tidak menggunakan element element yang tidak dibutuhkan 

dan berlebihan, dan mengutamakan white space. 

Pada stationeries dan media promosi lainnya tetap menggunakan 

logogram Niwa dengan warna yang berbeda tetapi masih satu shade 

dalam colour pallete yang sudah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.4 Logo Niwa 
Sumber Pribadi Penulis 

 
 

• Konsep Warna 

Warna merupakan elemen penting dalam flat design karena warna 

adalah cara terbaik yang mencerminkan dan meningkat keterpaduan citra 

dan branding produk, karena warna adalah media visual yang langsung 

diterima oleh mata (Eltendi Dhirgan,2017).  

Warna yang digunakan oleh Niwa sesuai dengan ciri flat design yaitu 

cenderung datar, dan menggunakan solid color dengan pewarnaan yang 

blocking, menggunakan warna yang sama dengan saturasi yang berbeda 

untuk menciptakan kontras yang halus antar gambar, teks dan latar 

belakang. Menurut Wheeler (2013), warna digunakan dalam 

membangkitkan emosi dan mengekspresikan personality dari suatu 
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brand. Warna dapat menjadi identitas pembeda suatu brand dengan 

kompetitornya. 

Niwa menggunakan 2 warna utama yaitu hijau dan cream, menurut 

artikel Colour Theory of Designer, warna hijau adalah warna yang 

mewakili atau menggambarkan alam, natural, kehidupan, sesuai dengan 

produknya yang terbuat dari bahan alami, selain itu warna hijau dapat 

memberikan kesegaran pikiran, membangkitkan semangat dan 

memancing pikiran positif, hijau juga  dapat memberikan efek rasa 

percaya dan merupakan warna komunikasi. Hal ini sangat penting 

berkaitan dengan usaha pembangunan image dan kepercayaan 

konsumen pada brand Niwa, sedangkan penggunaan warna cream lebih 

untuk menonjolkan kesan homemade yang memiliki kesan yang lebih 

natural dan bersifat down-to-earth. Warna cream juga menggambarkan 

sebuah kekuatan, keandalan serta berkaitan erat dengan kesan homey 

yang nyaman, aman, dan juga menggambarkan stabilitas sehingga 

sesuai digunakan untuk usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Color Pallete Niwa 
Sumber Pribadi Penulis 

 

 

• Konsep Layout 

Minimalis adalah kunci dari keseluruhan konsep gaya desain yang 

akan diterapkan pada brand Niwa, oleh karena itu, Tata letak desain 

bersih dan memiliki banyak white space atau ruang kosong, namun tetap 
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mudah dimengerti dan maknanya dapat tersampaikan. (Marsha 

Anindita,Menul Teguh Riyantii 2016) 

Layout atau tata letak merupakan perencanaan semua unsur design 

seperti tulisan, gambar, ilustrasi, teks, nama, alamat,dan sebagainya, 

dengan pengukuran seksama.(Jefkins, 1995:390). Layout yang baik 

adalah layout yang bisa membuat pembacanya menilai produk yang 

ditawarkan merupakan produk yang bagus dan menarik. 

Penerapan layout pada tiap desain diwakili dengan penggunaan 

typography yang berukuran kecil dengan background berupa 

photography, pattern atau elemen desain minimalis yang bersih. Apabila 

sebuah image dapat menjabarkan maksud dari sebuah ide atau konten, 

maka penggunaan typography tidak terlalu dibutuhkan agar layout yang 

simple tetap teraplikasikan. 

 

• Konsep Packaging 

Dikutip dari Gro Edu Academy Desain saat ini daya saing begitu 

tinggi dan beraneka ragamnya permintaan pasar yang menjadikan para 

pelaku bisnis harus terus memutar otak untuk melakukan strateginya 

dalam mempertahankan bisnisnya salah satunya dengan packaging. 

Selain daripada itu, proses packaging memiliki peran penting karena 

mampu mengarahkan konsumen dalam memilih dari sekian banyak 

produk yang memiliki jenis yang sama sebagai bahan pertimbangan untuk 

membeli sebuah produk, mulai dari segi fungsi packaging hingga nilai 

estetika desainnya. Perannya yang begitu penting ini menjadikan para 

pelaku bisnis sangat memperhatikan setiap detail dari proses packaging 

produk yang dijual. 

Konsep dari kemasan Niwa adalah kemasan yang tertutup dengan 

tujuan tetap menjaga kualitas produk agar tidak langsung terpapar sinar 

matahari, diikuti dengan menggunakan metode slide-to-open dengan 

ribbon-handle untuk mempermudah consumer mengambil dan membuka 

produk candle. Warna hijau dan cream yang terdapat pada tampilan 

packaging untuk mempermudah customer mengenali packaging produk, 

serta elemen design minimalis yang menjaga sifat elegan dari brand 

Niwa. 
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Niwa menawarkan packaging yang aman dan kokoh berbahan dasar 

hardbox sehingga tidak  mudah rusak saat hand-carry maupun dalam 

proses pengiriman. Selain itu design packaging dapat diberikan langsung 

sebagai gift tanpa dilapisi/dikemas kembali. Diharapkan juga, dengan 

struktur model desain yang kokoh dan kuat bertujuan agar customer yang 

menggunakan dan membeli produk Niwa masih dapat menggunakan 

packaging Niwa sebagai kemasan yang dapat di re-use untuk berbagai 

keperluan seperti tempat perhiasan, kapas, tissue, dan lainnya, demi 

membantu memerangi permasalahan less-waste product. 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Berikut merupakan tahapan komunikasi kepada customer yang terbagi ke 

dalam channel phase : 

• Tahap Awareness 

Merupakan tahapan memperkenalkan produk ke calon konsumen guna 

meningkatkan awareness calon konsumen terhadap brand. 

• Tahap Evaluation 

Pada tahap ini konsumen akan mengevaluasi value proposition dari brand 

dan kemudian membentuk suatu opini terhadap brand. 

• Tahap Purchase 

Tahap konsumen membeli produk dari sebuah brand. 

• Tahap Delivery 

Tahap brand menyampaikan dan memberikan value proposition kepada 

konsumen. 

• Tahap Aftersales 

Merupakan tahapan memberikan pelayanan setelah dilakukannya 

pembelian. Biasanya berupa thankyou care dan customer care. 

 

Target market adalah hal yang sangat penting untuk ditentukan dengan 

jelas dan terperinci karena nantinya target market inilah yang akan 

mempengaruhi seluruh penggunaan dan aplikasi media promosi Niwa. 

Target market inilah yang nantinya kan menjadi fokus dari segala kegiatan 

marketing yang dijalankan oleh perusahaan (Kotler dan Amstrong, 2014).  
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• Target Market 

Secara geografis target pasar dari bisnis wax sheet ini adalah 

penduduk Surabaya dan sekitarnya. Dilihat dari produk yang dijual 

ditemukan bahwa secara demografis terdapat dua target pasar yang 

dituju yaitu : 

a. Prioritas 1 

Anak muda berumur 18-35 tahun (pelajar, mahasiswa, pekerja muda) 

yang memang sudah menyukai atau gemar terhadap wewangian 

seperti candle dan berbagai jenis pengharum lainnya yang ingin 

membeli atau mengoleksi dan bahkan dapat solusi untuk diberikan  

kepada seseorang sebagai gift, maupun sebagai hampers untuk 

wedding dan lainnya dengan pendapatan menengah ke atas.  

b. Prioritas 2 

Orang tua berumur 35 tahun keatas dengan pendapatan menengah 

keatas yang menyukai variasi dari berbagai jenis bunga maupun 

wewangian dengan tampilan yang berbeda maupun unik untuk 

diletakan sebagai homedecor. 

 

• Segmenting 

Perilaku dan sikap, orang-orang yang suka dengan sesuatu yang 

praktis karena perilaku mereka yang mobile dan tidak suka ribet dari 

kesibukan mereka, peluang bisnis ini menjadi sangat menguntungkan 

karena mereka jadi tidak perlu menyalakan lilin secara manual dan selain 

wangi juga menjadi pajangan yang unik. 

Dalam Teori Vals digolongkan Status Oriented 

Strivers: Peduli image, pintar mengatur uang, membelanjakan uang untuk 

baju dan perawatan diri, lebih suka menonton televisi/online dibadingkan 

membaca buku. Sekedar bergaya menggunakan barang barang mewah, 

keseharian dengan membeli barang barang mewah, ingin menciptakan 

image yang dihargai dan dihormati, sering berbelanja online, sering 

berpergian bersama teman, bersosialisasi di cafe, mall, salon, dan 

lainnya. 
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• Positioning 

Lilin yang praktis tanpa dibakar menggunakan bahan dasar 

natural/alami, selain digunakan sebagai pewangi juga dapat 

mempercantik ruangan dengan design yang unik menggunakan dried 

flower. 

 

Maka rangkaian identitas yang bisa digunakan oleh Niwa agar bisa 

berkomunikasi dan menyampaikan value produk kepada target marketnya 

yaitu: 

• Brand Guidelines 

Buku Brand Guidelines digunakan oleh Niwa sebagai standarisasi 

identitas brand dengan tujuan untuk menjaga identitas merk perusahaan 

agar tetap konsisten. Menurut Alina Wheeler (2013), brand guidelines ini 

yang akan mengatur konsistensi dan integritas brand yang nantinya dapat 

diakses oleh pihak yang memerlukan untuk mengkomunikasikan brand 

kepada masyarakat. Pada buku brand guidelines dijelaskan mengenai 

konsep, visi misi, penggunaan logo, elemen desain, dan cara 

pengaplikasiannya secara lengkap. 

• Business Card 

Merupakan salah satu identitas utama yang penting karena berfungsi 

sebagai tanda pengenal yang berisi kontak dan informasi lain mengenai 

perusahaan. Kartu nama masuk dalam tahap awareness. 

• Letterhead 

Kop surat digunakan ketika perusahaan ingin mengirimkan surat 

formal kepada perusahaan lain. Di dalam kop surat juga terdapat 

informasi kontak perusahaan. Kop surat masuk dalam tahap awareness. 

• Folder 

Map digunakan sebagai pelindung dokumen-dokumen yang sifatnya 

bukan rahasia dan tidak boleh dilipat. Digunakan bersamaan dengan kop 

surat yang berisi proposal pengajuan display produk pada suatu toko 

yang dilengkapi dengan katalog produk. Folder masuk dalam tahap 

awareness. 
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• Envelope 

Amplop digunakan dalam kegiatan surat menyurat formal bersamaan 

dengan kop surat. Amplop berguna untuk melindungi dokumen-dokumen 

penting yang tidak boleh dibuka secara sembarangan. Misalnya, surat 

terkait harga, invoice, atau kwitansi. Envelope masuk dalam tahap 

awareness. 

• Invoice 

Invoice merupakan tanda bukti pembayaran yang juga berisi 

informasi terkait perusahaan. Invoive masuk dalam tahap awareness dan 

purchase. 

• Stempel 

Stempel kertas digunakan sebagai alat pengesahan dan legalisir 

suatu dokumen. Berwarna hijau sesuai colour palette agar dapat menjadi 

pembeda antara dokumen asli dan dokumen copy Stempel masuk ke 

dalam tahap awareness. 

• Signage 

Signage berguna sebagai penanda nama brand yang memudahkan 

calon customer mengenali brand. 

Signage masuk ke dalam tahap awareness. 

• Transportation 

Transportasi digunakan untuk mengantarkan produk ketika dilakukan 

pembelian dalam jumlah yang besar secara online atau mengantarkan 

surat atau dokumen penting. Selain itu transportasi juga dapat digunakan  

saat mengadakan workshop maupun event pop up booth Niwa. 

Transportasi masuk ke dalam tahap awareness dan delivery. 

 

Selain adanya identitas visual, juga diperlukan adanya media promosi 

untuk menarik perhatian, meningkatkan awareness, dan pada akhirnya 

meningkatkan penjualan produk. Publikasi visual merupakan komunikasi 

dengan publik yang dilakukan menggunakan bahasa visual di mana unsur 

bahasa visualnya yang menjadi kekuatan dalam penyampaian pesan 

(Kusrianto, 2010:2).  
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Beberapa media promosi yang dibutuhkan Niwa adalah sebagai berikut : 

 

• Sampling Product 

Sampling Product adalah free produk yang diberikan pada calon 

customer maupun customer yang tertarik ingin membeli produk Niwa 

pada saat diadakan Event Pop Up Booth, customer berhak mendapatkan 

free product apabila pembelanjaan pada jumlah tertentu, misal diberikan 

contoh produk dengan wangi dan bentuk yang berbeda agar customer 

bisa re-purchase produk Niwa kembali. 

Tahapan ini masuk ke dalam awareness, purchase, evaluation, delivery. 

• Merchadise (Stiker) 

Merchandise diberikan secara cuma-cuma bila melakukan pembelian 

produk Niwa sejumlah tertentu. Merchandise akan diberikan secara 

langsung dan tidak langsung baik pembelian online atau ketika 

mengadakan event pop u booth. Merchandise untuk after sales 

pembelian Niwa berupa sticker maupun pouch ataupun notebook. 

• Whatsapp,Line  

Sarana komunikasi maupun promosi secara online, melakukan chat 

admin melalui whatsapp dan line, menanyakan maupun membeli produk 

atau meminta katalog produk Niwa secara online. 

• Katalog/Katalog Online 

Katalog digunakan sebagai panduan ketika calon customer ingin 

membeli atau sekedar melihat-lihat. Pada katalog tercantum secara jelas 

dan rinci mengenai produk, variasi produk, harga, wangi dll. Katalog 

dapat ditemui ketika Niwa sedang melakukan event pop-up 

booth/meminta secara online melalui Whatsapp/Line dan ketika customer 

membeli produk Niwa akan diselipkan katalog pada barang belanjaannya. 

• Giveaway/Iklan Social Media 

Giveaway/Iklan di Social Media bertujuan meningkatkan brand 

awareness karena produk Niwa masih asing dan belum di kenal oleh 
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masyarakat, dengan melakukan giveaway dengan cara repost bisa 

membuat audience tertarik dengan produk Niwa sekaligus strategi 

promosi untuk agar Niwa lebih dikenal oleh masyarakat. Giveaway yang 

diberikan berupa produk Niwa. 

• Signage 

Signage berguna sebagai penanda nama brand yang memudahkan 

calon customer mengenali brand. 

• Instagram Story  

Instagram story berisikan testimoni dari pelanggan yang telah 

memberi produk Niwa yang puas dengan produk maupun video video 

singkat memprosikan cara pengunaan/perawatan produk yang benar, dan 

lainnya. 

• Instagram Post 

Instagram post berisikan jenis jenis produk yang di jual, mood mood 

photo yang terang dan relaxing yang sesuai dengan branding Niwa yang 

ingin mewujudkan kesan natural, elegant, dan praktis 

3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1. Sampling 

Product 

Mei Event Pop Up 

Booth 

Membangun brand  

awareness,menyampaikan 

value propotion. 

2. Merchadise 

(Stiker) 

April 2019 Event Pop Up 

Booth 

Membangun brand  

awareness,menyampaikan 

value propotion. 

3. Whatsapp,Line April 2019 Media Online Memfasilitasi Jual Beli 

4. Katalog Online April 2019 Media Online Membangunbrand  

awareness,menyampaikan 

value propotion. 
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5. Giveaway/Iklan 

Social Media 

April 2019 Media Online Membangun Brand 

Awareness 

6. Signage Mei 2019 Event Pop Up 

Booth 

Membangun Brand 

Awareness 

7. Instagram 

Story 

April 2019 Media Online Membangun brand  

awareness,menyampaikan 

value propotion. 

8. Instagram Post April 2019 Media Online Membangun brand  

awareness,menyampaikan 

value propotion. 

9 Brand 

Guidelines  

April 2019 Internal 

Perusahaan 

Awareness 

10. Stationeries April 2019  Internal 

Perusahaan, 

Pop Up Booth 

Awareness,Evalution 

11. Thankyou 

Card 

April 2019 Setelah 

pembelian oleh 

customer 

After Sales,Purchase  

12. Website Mei 2019 Website Niwa Awareness,After 

Sales,Purchase,Delivery 

13 Pop Up Booth Mei 2019 Venue Acara Awareness, 

,Purchase,Delivery 

14 Instagram Ads Mei 2019 Instagram Awareness, 

,Purchase,Delivery,After 

Sales 

Tabel 3.1 Program Media 
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Di dalam bab ini, anda menjelaskan Budgeting/ anggaran belanja 

keseluruhan media promosi. Anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya 

yang anda keluarkan untuk membuat desain anda dan biaya yang ada keluarkan 

untuk mengeksekusi desain anda. Contoh:   

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Sampling 

Product  

Biaya Produksi  5 30.000 150.000 

2 Merchadise 

(Stiker) 

Biaya Produksi 100 pcs 500 50.000 

3 Whatsapp,Line  BiayaOperasional 

(Line @) 

12 bln 149.000 149.000 

4 Katalog Online  Biaya Design  1 200.000 200.000 

5 Giveaway/Iklan 

Social Media  

Biaya 

Promosi,Design 

1 250.000 250.000 

6 Signage Biaya Produksi 1 350.000 350.000 

7 Instagram Story Biaya Design 1 bln 300.000 300.000 

8 Instagram Post Biaya Design 10 post 350.000 350.000 

9. Brand 

Guidelines 

Biaya Design 

Biaya Cetak 

1 pcs 300.000 

200.000 

500.000 

 

10. Thankyou 

Card,Instruction 

Care Card 

Biaya Cetak 50 pcs  1000 50.000 
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11. Website Biaya Design 

Biaya Operasional 

Biaya Domain 

1 website 1.000.000 

500.000 

200.000 

1.700.000 

12. Pop Up Booth Biaya Design 

Biaya Produksi 

Biaya Pemasangan 

1 booth 500.000 

1.500.000 

200.000 

2,300.000 

13. Instagram Ads Biaya Iklan 3 x (Area 

Surabaya) 

200.000 600.000 

14 Kartu Nama 

Kartu Scent 

Biaya Design 

Biaya Cetak 

1 pcs 

2 box 

200.000 

50.000 

200.000 

100.000 

15 Sticker panjang 

& bulat produk 

Biaya Cetak 50 pcs 1.000 50.000 

16 Hanging Tag 

Produk 

Biaya Cetak 50 pcs 1000 50.000 

17 Envelope Biaya Cetak 1 kotak 200.000 200.000 

18 Folder Biaya Cetak 10 pcs 10.000 100.000 

19 Letterhead Biaya Cetak 100 

lembar 

1.500 150.000 
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20 Stamp Biaya Cetak 1 80.000 80.000 

21 Packaging Biaya Design 

Biaya Cetak 

25 pcs 35.000 875.000 

22. Pouch/Notebook Biaya Cetak 15 pcs 50.000 750.000 

23 Invoice Biaya Cetak 50 pcs 1.000 50.000 

24 Katalog  Biaya Design 

Biaya Cetak 

1 pcs 

50 

100.000 

10.000 

600.000 

Total 10.154.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 
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3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba akan dilakukan untuk menguji seberapa besar tingkat efektifitas 

dan daya tarik dari produk dan desain produk Niwa dengan menggunakan 

prototype yang telah dibuat dan didesain berdasarkan hasil observasi penulis. 

Hasil dari uji coba terhadap subjek coba akan dibahas dengan lengkap pada bab 

4 kemudian akan menjadi masukan untuk Niwa dan kemudian diperbaiki agar 

lebih sesuai dengan minat target market. 

 

3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6 Letterhead Niwa 

Sumber : Pribadi Penulis 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.7 Stamp Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 
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Gambar 3.8 MockUp Logo Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.9 Hanging Tag Niwa 

Sumber : Pribadi Penulis 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.10 Bussiness Card Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 
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Gambar 3.11 Folder Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.12 Envelope Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.13 Thankyou & Instruction Care Card Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 
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Gambar 3.14 Graphic Standart Manual Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.15 Sticker Panjang dan Bulat Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.16 Pouch Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 
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Gambar 3.17 Instagram Post & Giveaway Niwa 

Sumber : Pribadi Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.18 Website Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.19 Invoice Niwa 
Sumber : Pribadi Penulis 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Expert user yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 

pakar branding dan pakar perancangan produk. Berikut adalah 

karakteristik dari expert user : 

• Pakar branding, Jacky Lionar yang bekerja pada Egghead Agency 

sebagai senior designer selama 3 tahun. Wawancara akan membahas 

mengenai review brand Niwa, penyampaian komunikasi yang efektif, dan 

tips membentuk brand yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Wawancara Expert 

• Pakar branding, Felice Tanubrata yang bekerja pada BLP Beauty sebagai 

senior designer/fotographer selama 2,5 tahun,Wawancara akan 

membahas review brand dan produk Niwa,dan tips membuat branding  

dan cara pengambilan foto untuk instagram feeds maupun instastory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Wawancara Expert 
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• Pakar Produk dengan design serupa, Feby sebagai owner dari Chloerose 

soap selama kurang lebih 2 tahun.Wawancara akan membahas review 

produk,cara menarik customer,waktu yang tepat untuk upload,tips dalam 

pembuatan wax sheet candle,giveaway. 

 

Sedangkan karakteristik dari extreme user yaitu: 

• Stephanie seserang berumur 27 tahun yang menyukai produk 

wewangian dan natural oil,suka mencoba hal baru,dan mensupport 

produk produk lokal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Wawancara Extreme User 

Sumber : Pribadi Penulis 

 

 

• Merlin,seorang berumur 24 tahunn yang menyukai produk 

wewangian,menyukai produk unik,dan seorang pencita bunga.Ingin 

mengganti produknya dengan berbahan natural  
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Gambar 3.23 Wawancara Extreme User 

Sumber : Pribadi Penulis 

 

• Melia,seorang berumur 24 tahun menyukai produk unik,dan berbahan 

dasar alami,sudah 5 taun melia mencoba menggunakan bahan bahan 

natural di produknya mulai dari hidup sehat hingga sabun yang ia 

gunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Wawancara Extreme User 

Sumber : Pribadi Penuli 
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3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang 

dapat dipakai sebagai dasar untuk mengetahui tingkat efektivitas, 

efisiensi, daya tarik. dan/atau kekurangan dari prototype yang telah 

dihasilkan. 

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada extreme dan expert user 

Niwa 

1. Pertanyaan kepada extreme user Niwa 

• Apakah Anda memahami informasi komposisi produk pada produk 

yang Anda gunakan sehari-hari? 

• Apa yang mempengaruhi Anda dalam membeli suatu produk? 

• Media apa yang sering Anda gunakan sehari-hari? 

• Media apa yang sering Anda gunakan untuk berbelanja online? 

• Seberapa sering dalam sebulan anda  berbelanja online? 

• Apa yang dapat membuat Anda beralih dari brand yang ada pakai 

saat 

ini ke brand lain? 

• Apakah sebelumnya anda sudah/tertarik menggunakan produk 

natural? 

• Apakah desain sudah sesuai dengan preferensi Anda? 

• Apakah hal yang membuat Anda tertarik dari sebuah produk 

berbahan natural? 

 

2. Pertanyaan kepada Pakar Branding 

• Apa saja media promosi yang efektif digunakan pada era saat ini? 

• Bagaimana menyampaikan esensi suatu brand kepada masyarakat 

• dengan baik? 

• Bagaimana tips strategi komunikasi visual yang efektif? 

• Berdasarkan pengalaman Anda dalam hal branding apa yang efektif 

digunakan/kemauan customer agar tertarik membeli suatu produk? 

• Apakah desain brand sudah sesuai dengan target market Niwa? 

• Strategi promosi apa yang sering Anda gunakan dan menurut Anda 

paling efektif? 
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3. Pertanyaan kepada Pakar Foto Produk dan Media Social 

• Bagaimana tipe foto yang di sukai customer? 

• Apa saja hal hal yang perlu diperhatikan dalam penggambilan foto 

produk? 

• Apa saja properti yang biasa digunakan untuk menunjang foto produk 

• Post instagram/story apa yang disukai oleh customer? 

• Saat ada event apa/setiap berapa lama foto produk dilakukan? 

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 
Sekunder) 

NO 
TEKNIK 
PENGUMPUL
AN DATA 

SUMBER DATA 
INSTRUMEN  
 

1 Wawancara  Expert user 

Jacky Lionar 

Review tren desain ,Pendapat 

tentang design produk 

Niwa,Memberikan Insight Media 

Promosi 

 Wawancara Expert User 

Felicia 

Tanubrata 

Persepsi terhadap prototype 

Teknik Foto Produk 

Pengembangan media promosi 

seperti instagram 

 

 Wawancara Expert User 

Feby 

Review produk,cara menarik 

customer,waktu yang tepat untuk 

upload,tips dalam pembuatan wax 

sheet candle,giveaway. 

 Wawancara Extreme User 

Merlin 

Presepsi terhadap produk dan 

desain Niwa 

Pemahaman responden terhadap 

pesan yang ingin disampaikan Niwa 

Mengetahui cara berpikir terhadap 
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pembelian suatu produk 

 

 

 Wawancara Extreme User 

Stephanie 

Presepsi terhadap produk dan 

desain Niwa 

Pemahaman responden terhadap 

pesan yang ingin disampaikan Niwa 

Mengetahui cara berpikir terhadap 

pembelian suatu produk 

 

 

 Wawancara Extreme User 

Melia 

Presepsi terhadap produk dan 

desian Niwa 

Pemahaman responden terhadap 

pesan yang ingin disampaikan Niwa 

Mengetahui cara berpikir terhadap 

pembelian suatu produk 

 

 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data  
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