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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Dalam menjalankan Aktivasi Brand yang tepat, maka diperlukan 

pembangunan image pada brand Ikan kayu Aceh. Serta pengetahuan mengenai 

perjalanan pembelian suatu konsumen dan bagaimana cara mempromosikan 

Brand tersebut dengan berbagai aplikasi pada media promosinya.  

Dengan melakukan aktivasi brand, maka Ikan Kayu Aceh akan dikenal 

dalam kurun waktu yang cukup lama sesuai dengan image yang ditonjolkan 

kepada para konsumennya melalui promosi yang dilakukan. Promosi tersebut 

dapat dilakukan melalui post Instagram, Instagram story, endorsment dan 

promosi dengan media lainnya yang sesuai kepada target market yang dituju. 

Yaitu orang yang memilki kemampuan untuk membeli produk yang hanya ingin ia 

coba – coba saja, penikmat makanan nusantara ataupun mencari produk yang 

beda dengan yang sudah ada di pasar dan memiliki ciri khas.  

Maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini ialah, “Merancang Brand 

Activation beserta media promosinya untuk Ikan Kayu Aceh bagi penikmat 

makanan Nusantara yang berdomisili di kota - kota besar di Indonesia khususnya 

Surabaya sehingga dapat dikenal sebagai makanan khas Aceh”. 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Brand Ikan Kayu Aceh hadir ingin memperluas pengetahuan orang di 

kota – kota besar di Indonesia khususnya Surabaya mengenai kebudayaan Aceh 

lewat bidang kuliner. Maka dari itu, value proposition yang ditawarkan Ikan Kayu 

Aceh adalah: 

1. Memperluas pengetahuan konsumen mengenai makanan khas di 

Nusantara khususnya Aceh.  

2. Mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi makanan dengan 

membuat produk lauk siap saji. 

3. Dapat dikonsumsi berulangkali dan tahan lama tanpa menggunakan 

bahan pengawet yang berarti makanan ini sehat dan baik untuk 

dikonsumsi.  

4. Dapat melestarikan budayanusantara dari segi kuliner.   
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Gambar 3.1. Moodboard Gaya Desain Pop Art 

(Sumber: Pinterest) 

 

- Layout 

Ciri – ciri visual dari Layout yang digunakan oleh Ikan Kayu Aceh 

adalah Asimetris, non grid, no white space. Ini mengacu dari gaya desain 

yang digunakan yaitu Pop Art.  

 

- Gaya Ilustrasi 

Illustration on photo. Ilustrasi yang dirancang untuk melengkapi 

informasi yang belum ada di dalam foto yang ditampilkan. 

- Palet Warna 

Menggunakan warna primer dan warna komplementer yang 

mencolok, serta warna high contras dan warna primer yang digunakan 

masih dalam ruang lingkup warna logo. 

- Gaya Fotografi 

Ciri – ciri visual dari Layout yang digunakan oleh Ikan Kayu Aceh 

adalah Foto produk. Soft light, eye view dan flatlay composition. 

- Tipografi 

Ciri – ciri visual dari Layout yang digunakan oleh Ikan Kayu Aceh 

adalah Sans Serif  dengan ukuran teks yang besar dan tebal. 

- Logo Event  

Ikan Kayu Aceh sangat menonjolkan kebudayaan Aceh sebagai 

ciri khasnya. Sehingga ia memiliki banyak konten mengenai kebudayaan 

Aceh dari segi bahasa dan lain – lain. Maka dari itu ditemukan cukup 

banyak kata yang perlu didesain, sehingga event yang diadakan ikan 

kayu menggunakan wordmark logo agar terlihat  unik, memiliki ciri khas 

tersendiri dan mudah diingat. Wordmark logo adalah logo yang berbentuk 

teks dan dirancang menggunakan seluruh nama perusahaan serta nama 

tersebut membentuk suatu symbol dari perusahaan. 

 

 

 

.  
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Gambar 3.2. Logo Event Ikan Kayu Aceh 

(Sumber: Penulis) 

 

3.2.2 Konsep Pemilihan Media 

Customer profile Ikan Kayu adalah Target konsumen dapat dipastikan 

bahwa ia memilki kemampuan untuk membeli produk yang hanya ingin ia coba – 

coba saja, penikmat makanan Nusantara ataupun mencari produk yang beda 

dengan yang sudah ada di pasar dan memiliki ciri khas. (Faktor experiencers 

dalam teori VALS).  

Maka, tahapan komunikasi kepada customer yang terbagi ke dalam 

chanel phase: 

- Tahap Awareness 

Tahap awareness terjadi di sekolah dan diluar rumah yaitu melalui 

word of mouth ketika konsumen diberitahu teman yang melihat poster 

kompetisi “Adu Kreasi Sajian Ikan Kayu Aceh” ataupun sudah menjadi 

peserta dalam kompetisi tersebut. 

 

-Tahap Research (consideration) Decision 

Tahap ini berlangsung ketika di rumah, di sekolah dan di luar 

rumah yaitu ketika konsumen mengetahui event “Adu Kreasi Sajian Ikan 

Kayu Aceh” melalui Instagram Ikan Kayu Aceh dan Bazaar ketika berada 

di luar rumah.  

 

- Tahap Purchase 

Tahap purchase terjadi saat konsumen melakukan transaksi 

pembelian produk Ikan Kayu Aceh sebagai syarat untuk mengikuti lomba. 

Dapat dilakukan dirumah ( melalui online ) ataupun di luar saat berada di 

bazaar.  
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- Tahap Post Purchase 

Tahap Post Purchase atau dapat disebut dengan after sales 

terjadi saat konsumen telah membeli produk Ikan Kayu Aceh, saat 

pengumuman lomba “Adu Kreasi Sajian Ikan Kayu Aceh.” Tahap ini dapat 

terjadi di rumah (online melalui instagram story ataupun whatsapp) 

ataupun di luar rumah  (online melalui instagram story ataupun whatsapp 

). 

Untuk membangun awareness event “Adu Kreasi Sajian Ikan 

Kayu Aceh” maka dipilih beberapa media, antara lain: 

 

- Instagram (ATL) 

Media sosial kini juga menjadi tempat suatu brand untuk 

mempromosikan produknya. Dengan pendekatan ini, brand berharap bisa 

berkomunikasi langsung dengan konsumennya dan mendapatkan masukan. 

( Nistanto, Reska K. 2013)  

SumAll mengeluarkan pendapat tersebut berdasar data dari 6.000 

responden di Amerika Serikat (AS) yang mengatakan bahwa Instagram 

membuat suatu bisnis menjadi lebih cepat mencapai RoI (return of 

investment) dibanding sosial media lain. 

Maka dari itu, instagram dipilih tepat sebagai media promosi untuk 

event “Adu Kreasi Sajian Ikan Kayu Aceh.” 

 

- Bazaar (BTL) 

Mengkomunikasikan pengalaman terbaik yang dimiliki dari suatu 

merek kepada para konsumen serta mendorong konsumen untuk menjadi 

puas dan percaya terhadap merek tersebut yang berujung kepada 

pembentukan loyalitas merek. ( Irianto, Adi. 2014) 

Maka dari itu, pembentukan loyalitas merek tersebut salah satunya 

dapat terjadi dengan adanya event yang diadakan oleh suatu brand.  
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- X-Banner (ATL) 

Aneka jenis promosi lainnya dapat menjadi alternatif berpromosi, 

seperti brosur, spanduk, benda promosi (gelas, topi, kaos, pin dan lain-lain), 

diskon produk, juga pembagian sampel makanan secara gratis, membuat 

stan promosi dalam pameran, menggunakan jasa SPG (Stand Promotion 

Girl), menjadi sponsor acara dan lain sebagainya. (Ayodya, Wulan. 2017) 

 

- Brosur (ATL) 

Aneka jenis promosi lainnya dapat menjadi alternatif berpromosi, 

seperti brosur, spanduk, benda promosi (gelas, topi, kaos, pin dan lain-lain), 

diskon produk, juga pembagian sampel makanan secara gratis, membuat 

stan promosi dalam pameran, menggunakan jasa SPG (Stand Promotion 

Girl), menjadi sponsor acara dan lain sebagainya. (Ayodya, Wulan. 2017) 

3.2.3 Program Media  

No Media Waktu Touchpoints Chanel 

Phases 

1. Instagram 

post ( Poster 

Event ) 

Maret – Mei 2019 Online ( Instagram ) Membangun 

Awareness 

konsumen  

 

2. Instagram 

Post (video) 

Maret – Mei 2019 Online ( Instragram ) Menyampaikan 

Value 

Proposition 

3. Instagram 

Story   ( 

Poster Event 

) 

Maret – Mei 2019 Online ( Instagram ) Membangun 

Awareness 

Konsumen 

4. Instagram 

template 

peserta 

April – Mei  2019 Online ( Instagram ) Membangun 

Awareness 

Konsumen 
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5. X-Banner April 2019 Offline ( Bazaar) Membangun 

Awareness 

Konsumen 

6. Booth 

Bazaar 

April 2019 Offline ( Bazaar ) Membangun 

Awareness 

Konsumen 

7. POP (Point 

of Purchase)  

April 2019 Offline ( Bazaar ) Membangun 

Awareness 

Konsumen 

8. Brosur  April 2019 Offline ( Bazaar ) Menyampaikan 

Value 

Proposition 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Desain 

Poster 

Instagram  

Biaya Desain  1 150.000 150.000 

2. Stock foto 

produk 

Biaya Eksekusi 

Desain 

1.5 jam 50.000 50.000 

3 Edit Video 

Instagram 

Biaya Editing 60s  200.000 200.000 

4 Desain 

poster 

Instastory 

Instagram  

Biaya Desain 1   150.000 150.000 

5 Desain Biaya Desain 1 150.000 150.000 
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Template 

peserta 

Instagram 

6. X - Banner Biaya Cetak 1 pcs 70.000 70.000 

7. Desain  ( X-

Banner ) 

Biaya Desain 1 pcs 150.000 150.000 

8. Booth 

Stand 

Bazaar 

Biaya Cetak 1 1.000.000 1.000.000 

9.  Desain 

Booth 

Stand 

Bazaar 

Biaya Desain  1 250.000 250.000 

10. POP ( Point 

of 

Purchase) 

Biaya Cetak 1  500.000 500.000 

11. Desain 

POP (Point 

of 

Purchase) 

Biaya Desain 1 250.000 250.000 

12.  Brosur Biaya cetak 20 10.000 200.000 

13. Desain 

Brosur 

Biaya Desain 1 150.000 150.000 

Total 3.270.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 
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3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Extreme User dipilih untuk mengembangkan solusi baru, mewawancarai 

orang-orang yang sama sekali tidak terbiasa dengan area tersebut. Dalam 

metode ini, orang juga dapat menguji produk atau layanan baru.  

 

- Citra Wulandari, 22th Penikmat masakan siap saji   

- Fitria Azizah, 21 th. Penikmat masakan siap saji 

- Nadya Shabrina, 21th. penikmat kuliner nusantara  

 

Expert User dipilih untuk mengembangkan solusi baru, mewawancarai 

kedua orang dengan keahlian teknis yang relevan di lapangan. Dalam 

metode ini, orang juga dapat menguji produk atau layanan baru.  

Expert user yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pakar 

dibidang branding dan perancangan produk dalam bidang kuliner.  

 

- Pakar Branding, Annisa Shabrina, 25th. Bekerja pada design 

agency sebagai desainer grafis selama 2 tahun. Wawancara akan 

membahas seputar review Aktivasi brand Ikan Kayu Aceh, dan 

bagaimana media promosi yang baik. 

- Pakar produk dalam bidang kuliner, Ferensa Bening, 23th. yang 

memiliki background pendidikan di bidang kuliner serta memiliki 

bisnis di bidang kuliner. Wawancara akan membahas bagaimana 

cara mempromosikan event di instagram dengan baik. 

- Pakar Branding, Ari Kurniawan, Bekerja pada design agency 

sebagai desainer grafis. Wawancara akan membahas keefektifan 

dalam menjalankan event melalui Instagram. 

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

Sekunder) 

 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPU

LAN DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

(pilih dan kembangkan sesuai 

kebutuhan Tugas Akhir Anda) 

1. Wawancara  Expert user 

(Annisa 

Shabrina, 25th. 

Bekerja pada 

design agency 

sebagai 

desainer grafis 

selama 2 tahun) 

Review strategi Aktivasi/ promosi 

untuk brand Ikan Kayu Aceh 

Review Aktivasi brand Ikan Kayu 

Aceh, dan bagaimana media promosi 

yang baik 

 

2. Wawancara Expert user 

(Ferensa 

Bening, 23th. 

yang memiliki 

background 

pendidikan di 

bidang kuliner 

serta memiliki 

bisnis di bidang 

kuliner) 

Apakah strategi promosi event yang 

dilakukan Ikan Kayu Aceh sudah 

baik?  

Bagaimana keefektifan dalam 

menjalankan event melalui Instagram. 

 

3. Wawancara Expert User 

(Ari Kurniawan, 

Bekerja pada 

design agency 

sebagai 

desainer grafis) 

Review desain brand Ikan kayu Aceh 

Review Tren desain yang sedang 

berkembang 

 

4. Wawancara Extreme User 

(Citra 

Bagaiama pemahaman responden 

terhadap regulasi lomba yang 
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Wulnadari, 22th 

Penikmat 

masakan siap 

saji) 

diadakan 

5. Wawancara Extreme User 

(Fitria Azizah, 

21 th. Penikmat 

masakan siap 

saji) 

Apakah promosi yang dilakukan 

sudah cukup baik dan mudah di 

mengerti orang awam 

6. Wawancara Extreme User 

(Nadya 

Shabrina, 21th. 

penikmat 

kuliner 

nusantara)  

 

Apakah dengan tampilan yang 

disajikan dapat menarik perhatian 

peserta untuk turut serta mengikuti 

kompetisi yang diadakan 

7. Survey 

Lapangan 

(dilakukan saat 

bazaar) 

Bagaiama pemahaman regulasi 

lomba yang diadakan, Apakah 

promosi yang dilakukan sudah cukup 

baik dan mudah di mengerti orang 

awam dan Apakah dengan tampilan 

yang disajikan dapat menarik 

perhatian peserta untuk turut serta 

mengikuti kompetisi yang diadakan  

8. 
 
 
 

Kuisioner  
 
 
 

Disebarkan 
secara online 
melalui Google 
Form 

Ketertarikan terhadap aktivasi yang 
dilakukan secara online  
 
 
 

 

Tabel 3.3.4.1. Instrumen Pengumpulan Data 

 
 
 

 

 

 


