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Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

 

Berdasarkan hasil olah data yang dijabarkan pada bab sebelumnya, 

dihasilkan kesimpulan bahwa di era sekarang ini, banyak perusahaan yang 

mengadakan campaign dan campaign merupakan salah satu faktor esensial 

dalam menunjukkan eksistensi suatu produk, bukan hanya sekedar kualitas 

produk tetapi bagaimana cara mengkomunikasikan kepada masyarakat agar 

diterima dan memperoleh tempat di tengah persaingan. Istilah brand campaign 

adalah serangkaian strategi yang dilakukan perusahaan guna meningkatkan daya 

beli konsumen dan/atau tujuan lainnya (Parente, Strausbaugh-Hutchinson, 2015). 

Sebagai bagian dari strategi kreatif dalam Integrated Marketing Communication 

(IMC), advertising campaign dirancang melalui berbagai riset sebelum akhirnya 

diimplementasikan. Berbagai riset yang dilakukan antara lain riset konsumen yang 

mencakup target market dan riset kompetisi yakni apa saja yang dilakukan oleh 

kompetitor terutama kompetitor utama.  (Francisca Hanna, 2014) Brand campaign 

yang tepat akan membangun brand image untuk AKASIA. 

Menurut Freddy Rangkuti (2009) brand image adalah persepsi merek yang 

dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. 

Beberapa alat pemasaran yang dapat digunakan untuk menciptakan brand image 

adalah produk itu sendiri, kemasan/label, nama merek, logo, warna yang 

digunakan, titik promosi pembelian, pengecer, iklan dan semua jenis promosi 

lainnya, harga, pemilik merek, negara asal, bahkan target pasar dan pengguna 

produk. 

Setelah mengetahui kedua hal tersebut, media promosi akan sangat berperan 

penting dalam kegiatan marketing Akasia, dengan harapan akan mendukung 

brand campaign dan membangun brand image terhadap target market. Media 

promosi merupakan sejumlah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan promosi. Promosi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

terus-menerus sehingga harus selalu dilakukan perubahan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemauan konsumen (Rangkuti, 2009). 



 

 

 30 

Dari kesimpulan tersebut, maka AKASIA akan merancang brand campaign 

beserta media promosinya dengan tema ‘Make Something Valueable” sesuai 

dengan konsumen yang memiliki lifestyle minimalisme dan perduli terhadap 

lingkungan berumur 21 – 30 tahun yang berdomisili Surabaya sehingga dapat 

dikenal sebagai reclaimed wood home decoration.     

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

 

 Brand Verbal 

Akasia adalah brand home decoration dengan bahan limbah kayu bekas 

pilihan. Desain produk yang minimalist dan modern dengan tidak 

menghilangkan keaslian tekstur dan warna asli dari kayu aslinya. 

Tujuannya memperluas pengetahuan konsumen mengenai produk 

reclaimed wood agar dapat mengurangi kerusakan lingkungan. 

 

 Brand Attributes 

Kata kunci dari brand Akasia adalah modern, recycled, dan mengedukasi. 

Modern menjelaskan mengenai desain bentuk dari tiap produk Akasia 

yang bergaya modern dan minimalist. Untuk kata kunci recycled, karena 

produk Akasia menggunakan bahan limbah kayu bekas pilihan. 

Sedangkan untuk kata kunci mengedukasi dimaksudkan sebagai ingin 

memberikan wawasan kepada masyarakat. 

 

 Brand Line 

Brand line atau tag line yang dapat disimpulkan dari brand Akasia adalah 

“Instead of throwing away, we’re making something valuable again”. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka konsep gaya desain 

yang akan diadopsi oleh Akasia adalah Scandinavian Design. Dikutip dari 

https://www.arsitag.com/blog/desain-gaya-scandinavian (diakses pada Januari 2017) 

https://www.arsitag.com/blog/desain-gaya-scandinavian
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Gaya desain Scandinavian adalah desain yang ditandai oleh kesederhanaan, 

minimalis, fungsionalitas dan mengedepankan elemen desain yang dibutuhkan.  

Selain itu, menurut Maria Jose dalam salah satu artikelnya pada 

http://designschool.canva.com ada beberapa ciri dan poin penting dalam 

scandinavian desain, yaitu: Clean Lines & Forms, Simplicity, Sophisticated Color 

Palettes, Use of Light, Craftsmanship. 

Dilihat kembali sejarahnya yang ditulis oleh Alfari tahun 2017 pada salah satu 

artikelnya di https://www.arsitag.com/blog/desain-gaya-scandinavian pada dasarnya, 

Gaya desain Skandinavia berasal dari 5 negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, 

Denmark, Finlandia, dan Islandia. Menggunakan bahan alami dan warna alami, 

adalah hal penting pada gaya Skandinavia. Penduduk Nordik melakukan aktivitas 

di alam, seperti hiking, berburu, memancing, berenang, dan berkemah. Bahkan 

mereka suka melakukan kegiatan alam, musim dingin yang gelap di negara Nordik 

sangat panjang. Ini membuat orang Nordik menghabiskan sebagian besar 

waktunya di dalam rumah. Jadi, untuk membuat mereka lebih dekat dengan alam, 

mereka membawa alam ke dalam rumah mereka. Dan itu yang membuat mengapa 

gaya desain skandinavian begitu lekat dengan elemen nature. Maka dari itu, gaya 

desain Skandinavian mengambil inspirasi dari unsur-unsur lingkungan alam 

sehingga menjadi salah satu alasan pertimbangan yang cocok untuk 

diimplementasikan ke dalam konsep gaya desain campaign Akasia. Secara 

keseluruhan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.2.1.1. Moodboard Konsep Gaya Desain 

(Sumber: pinterest.com) 

http://designschool.canva.com/
https://www.arsitag.com/blog/desain-gaya-scandinavian
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 Konsep Logo Elemen Desain 

 

Dalam pembuatan logo campaign Akasia, tipe yang digunakan adalah 

logo type berupa typeface san serif karena menurut Karla Lant, secara alami, lebih 

sederhana, font sans serif yang lebih modern terlihat penting bagi desain 

Skandinavia. Tipografi Skandinavia terlihat lebih bersih dan lebih sederhana, dan 

memungkinkan pembaca mengalami pengalaman yang lebih fungsional dan 

bersahaja. 

 

Selain dengan logo type, logo campaign Akasia juga memiliki icon 

logogram. Logo gram campaign Akasia memiliki sebuah makna yaitu 

menyimbolkan seseorang yang sedang berkarya dan berjiwa self-made sehingga 

meningkatkan value diri mereka. Seperti konsep campaign Akasia yang 

meningkatkan value. 

 

Elemen desain yang terdapat pada semua desain kampanye Akasia adalah 

outining dan simpel. 

 

 

Gambar 3.2.1.2 Logo Konsep Kampanye Akasia 

(Sumber: data pribadi) 

 

 Konsep Gaya Fotografi 

 

Dari konsep sebelumnya telah disebutkan bahwa menurut Maria Jose, poin 

penting dalam scandinavian desain, yaitu: Clean Lines & Forms, Simplicity, 

Sophisticated Color Palettes, Use of Light, Craftsmanship, gaya fotografi yang 

akan ditampilkan oleh Akasia adalah menampilkan mood dan calming dengan 
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nuansa minimalist dan simplicity namun earthy yang dibantu oleh property yang 

mendukung agar dapat menampilkan kesan nyaman. 

 

 

Gambar 3.2.1.3 Konsep fotografi 

(Sumber: data pribadi) 

 

 Konsep Layout dan Packaging 

 

Layout yang akan ditampilkan oleh Akasia hanya akan menampilkan 

elemen-elemen penting seperti typography, fotografi dan elemen grafis. Seperti 

yang sudah dijelaskan di konsep sebelumnya bahwa Gaya desain Scandinavian 

adalah desain yang ditandai oleh kesederhanaan, minimalis, fungsionalitas dan 

mengedepankan elemen desain yang dibutuhkan, maka akan membuat informasi 

yang ingin disampaikan akan lebih jelas dan mudah tersampaikan.  
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Gambar 3.2.1.4 Konsep master desain layout 

(Sumber: data pribadi) 

 

 Konsep Typography 

 

Menurut Karla Lant, secara alami, lebih sederhana, font sans serif yang 

lebih modern terlihat penting bagi desain Skandinavia. Tipografi Skandinavia 

terlihat lebih bersih dan lebih sederhana, dan memungkinkan pembaca mengalami 

pengalaman yang lebih fungsional dan lebih mudah untuk terbaca. 

Maka dari itu, Akasia mengadaptasi typography dengan typeface sanserif 

dan menggunakan font Josephin Sans sebagai display text dan juga sebagai body 

text dengan alasan Josephin Sans memiliki kerning per huruf yang pas sehingga 

saat dibaca tidak membuat mata lelah. Danton Sihombing juga pernah 

mengatakan bahwa typeface dengan karakteristik extended lebih mudah untuk 

dibaca dibandingkan dengan penggunaan yang cenderung condence.  
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Gambar 3.2.1.5 Konsep tipografi 

(Sumber: data pribadi) 

 

 Konsep Color Pallete 

 

Berdasarkan beberapa point pada awal penjelasan konsep gaya desain, 

khususnya berdasarkan nature-insipired design dan sophisticated color pallete, 

warna yang digunakan adalah warna-warna yang berasal dari alam seperti daun, 

pohon, kayu, tanah, dan beberapa lainnya. Maka dari itu, konsep color pallete yang 

digunakan oleh Akasia adalah earth tone karena ingin menampilkan kesan nature 

seperti warna kayu atau pohon yaitu coklat. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan 

dari jenis produk keseluruhan yang memiliki afiliasi yang cukup kuat terhadap 

dekorasi interior, serta penggunaan bahan alami seperti kayu. 
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Gambar 3.2.1.6 Konsep color palley 

(Sumber: pinterest.com) 

 

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 customer care and support. 
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Target market adalah hal yang sangat penting untuk ditentukan dengan 

jelas dan terperinci karena target market akan mempengaruhi seluruh penggunaan 

aplikasi media promosi Akasia. Target market inilah yang nantinya kan menjadi 

fokus dari segala kegiatan marketing yang dijalankan oleh perusahaan (Kotler dan 

Amstrong, 2014).   

 

 Target Market 

 

Remaja hingga dewasa berusia 21 – 30 tahun, laki-laki dan perempuan, 

orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap home decoration dan memiliki 

lifestyle minimalisme yang tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai mahasiswa, 

wiraswasta, atau karyawan. 

 

 

 Segmenting 

 

Jika dilihat dari Customer Psychographic menurut teori VALS (Value, 

Attitude, Lifestyle) untuk konsumen yang membeli produk dekorasi rumah hasil 

reclaimed wood secara Personality adalah orang yang memiliki rasa apresiasi 

besar terhadap produk yang bervalue dan sebagai kepuasan tersendiri karena ada 

rasa bangga ketika secara tidak langsung mereka dapat berpartisipasi dalam 

lingkungan. Selain itu, mereka juga senang untuk mendekor dan memperindah 

rumah mereka dengan mengharapkan estetika dan fungsinya. Konsumen juga 

memiliki lifestyle mengikuti tren dan bergaya minimalisme. Sedangkan dilihat 

secara Attitude, konsumen memiliki attitude yang cenderung addicted terhadap 

sosial media untuk mencari inspirasi dan sangat menghargai lingkungan. 

Konsumen juga memiliki kelas sosial yang berkecukupan dari menengah hingga 

keatas. Mereka tergolong kedalam Achievers dan Makers. 

 

 Positioning 

 

Akasia adalah produk recycled wood home decoration yang memiliki value 

yang baik dan mengedukasi. 
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Berdasarkan target market, segmenting, dan positioning yang sudah 

dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa target market Akasia memiliki 

keseharian yaitu, menaiki kendaraan mobil atau motor untuk pergi kuliah atau 

bekerja, produktif dan aktif dalam berbagai kegiatan, mendengarkan radio, 

membaca koran/majalah, sering mencari inspirasi melalui web browsing dan sosial 

media lainnya, pergi keluar rumah untuk bersosialisasi.  

 

Maka, beberapa rangkaian dan media promosi yang diperlukan untuk 

menarik perhatian dan meningkatkan awareness campaign Akasia yaitu: 

 

a. Instagram 

Menurut wearesocial.com, Instagram masuk ke dalam 10 aplikasi media 

sosial yang terpopuler digunakan di Indonesia. Mudahnya cara 

penggunaan aplikasi Instagram membuat pengguna menjadikan 

Instagram sebagai media informasi untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

b. Website 

Keunggulan website sebagai media publikasi dan informasi online mampu 

menjangkau masyarakat secara luas tanpa terbatas ruang, jarak, dan 

waktu. Masing-masing informasi berdasarkan klasifikasi yang ditampilkan 

utuh dalam satu desain yang dapat diakses dan dikomunikasikan secara 

efektif dan efisien. 

 

c. Endorsement 

Strategi endorsement melalui sosial media adalah strategi komunikasi 

pemasaran dengan menggunakan toko-tokoh terkenal seperti influencer 

atau tokoh berpengaruh lainnya sebagai alat pendukung dan penunjang 

ketertarikan masyarakat dengan produk yang ditawarkan. 

 

d. Workshop 

Experiential marketing merujuk pada pengalaman nyata pelanggan 

terhadap brand/product/service untuk meningkatkan penjualan/sales dan 

brand image/ awareness / campaign. 
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e. Poster 

Sebagai media untuk memberikan informasi secara detail mengenai 

produk yang ditawarkan, media ini nantinya bakal dicetak dengan kalimat 

detail acara serta foto mengenai produk yang ditawarkan. 

 

f. Brosur 

Suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai media penyampaian informasi, maka 

media cetak terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto 

dalam tata warna dalam halaman putih, dengan fungsi utama adalah 

memberikan informasi dan meghibur. Media iklan terdiri dari surat kabar, 

majalah, brosur, atau booklet, leaflet, katalog, folder, dan jadwal 

perjalanan. 

 

g. Newsletter 

Merupakan sarana untuk menjaga hubungan antara brand perusahaan 

dengan pengguna produk atau yang pernah membeli. 

 

h. X-Banner 

X-Banner berfungsi sebagai penanda saat workshop campaign 

#MakeSomethingValueable, serta pengenalan produk, value. X-Banner 

masuk ke dalam tahap awareness dan research desicion.  

 

i. Iklan Majalah 

Suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai media penyampaian informasi, maka 

media cetak terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto 

dalam tata warna dalam halaman putih, dengan fungsi utama adalah 

memberikan informasi 

 

j. Merchandise 

Ada 9 unsur penting yang harus diperhatikan dalam melakukan visual 

merchandising attraction, yaitu:  

1. Fun & entertaining (bersifat lucu dan menghibur)  
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2. Engaging (menarik hati, menyentuh emosional 

3. Boundary – breaking (memiliki unsur kejutan / surprise 

4. Value Creating (memiliki nilai fungsional, emosional dan spiritual 

5. Connecting (koneksi dengan gaya dan komunitas 

6. Focus ( fokus pada satu penyampaian pesan) 

7. Interactive & involvement (unsur interaksi dan keterlibatan 

8. Experiencal (menyentuh 5 indra) 

9. The cool factor 

 

3.2.3 Program Media  

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1. 

   

Instagram Maret – 

Juli 2019 

Instagram Feeds, 

Instastories dan 

promosi 

 Membangun 

Awareness 

kepada konsumen  

 Memfasilitasi Jual-

beli 

 Menyampaikan 

Value 

 Sebagai after 

sales service 

 

2. Website April – 

Juli 2019 

Saat mereka 

membuka sosial 

media, akan 

diarahkan ke 

website untuk 

awareness 

 Membangun 

awareness 

kepada konsumen 

 Evaluasi Value 

 Memfasilitasi jual-

beli 
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 Menyampaikan 

Value 

 Sarana after-sales 

3. Newsletter April – 

Juli 2019 

Saat  mereka 

membuka email 

hasil dari sign up 

melalui website 

 Membangun 

awareness 

kepada konsumen 

4. Creation 

Competition 

Mei 2019 Instagram feed, 

instagram stories 

 Membangun 

awareness 

kepada 

komsumen 

 Menyampaikan 

value 

5. Iklan Majalah Mei 2019 Saat mereka 

sedang membaca 

majalah 

 Membangun 

awareness 

kepada konsumen 

 Menyampaikan 

Value  

6. Endorsement Mei 2019 Saat mereka 

sedang membuka 

sosial media dari 

sang influencer. 

 Membangun 

awareness 

kepada konsumen 

 Menyampaikan 

Value  

7. Poster Mei 2019 Media offline saat 

mereka sedang 

berada di kampus 

melihat papan 

pengumuman 

 Membangun 

awareness 
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8.  Brosur Mei 2019 Media offline di 

beberapa tempat 

seperti cafe 

 Membangun 

awareness 

9. Workshop 

Wooden 

Shelf 

Geometric 

Juni 2019 Secara langsung 

kepada 

konsumen 

 Menyampaikan 

value dan 

pengalaman 

kepada konsumen 

 Memfasilitasi 

terjadinya jual-beli 

10. X-Banner Juni 2019 Saat workshop 

Geometric 

Terarrium Straw 

 Membangun 

awareness 

11. Merchandise Juni 2019 Saat setelah 

workshop 

berakhir 

 Sebagai after-

sales 

12. Instagram 

Video 

Campaign 

Juni 2019 Saat mereka 

membuka sosial 

media 

 Sebagai 

aftersales kepada 

konsumen 

Tabel 3.2.3 Pemilihan Media 

(Sumber: data pribadi) 

 

3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

Berikut adalah anggarana belanja desain media promosi meliputi perhitungan 

biaya desain dan biaya eksekusinya:  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Instagram Biaya Desain 6 post 150.000 900.000 
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post 

2 Instagram 

stories 

Biaya Desain 4 post 150.000 600.000 

3 Instagram 

Video Post 

Biaya Produksi 2 Video 800.000 1.600.000 

4 Instagram 

Ads 

Biaya Tayang 20 post 45.000 900.000 

5 Foto Produk Biaya Produksi 1 paket 3.000.000 3.000.000 

6 Website Biaya Desain 1 2.500.000 2.500.000 

7 Website Biaya 

Berlangganan 

12 

bulan 

100.000 1.200.000 

8 Endorsement  Biaya Tayang 1 orang 1.000.000 1.000.000 

9 Endorsement 

Surat 

Biaya Cetak 1 6.000 6.000 

10 Produk 

Endorse 

Biaya Produksi 1 50.000 50.000 

11 Sewa 

Tempat 

Workshop 

Biaya Produksi 3 jam 150.000 450.000 

12 Apron 

Workshop 

Biaya Produksi 11 pcs 60.000 660.000 

13 Bahan 

Workshop 

Biaya Produksi 10 

paket 

35.000 350.000 

14 Poster Biaya Desain Ceta1 200.000 200.000 

15 Cetak Poster Biaya Cetak 5 pcs 25.000 125.000 

16 Brosur Biaya Desain 1 200.000 200.000 
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17 Cetak Brosur Biaya Cetak 500 

lembar 

250.00 125.000 

18 Newsletter Biaya Desain 

 

1 tema 750.000 750.000 

19 X-Banner Biaya Desain 1 200.000 200.000 

20 Cetak X-

Banner 

Biaya Cetak 2 45.000 90.000 

21 Magazine 

Ads 

Biaya Desain 1 300.000 300.000 

22 Magazine 

Ads 

Biaya Tayang 1 page 1.500.000 1.500.000 

23 Merchandise Biaya Desain 1 300.000 300.000 

24 Merchandise 

Print 

Biaya Produksi 10 40.000 400.000 

25 Merchandise 

Packaging 

Biaya Produksi 10 25.000 250.000 

Total 17.656.000 

Tabel 3.2.4.1 Anggaran Belanja Desain 

  

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

 

Uji coba akan dilakukan untuk menguji seberapa besar tingkat efektifitas dan 

daya tarik dari campaign #MakeSomethingValuable 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 campaign #MakeSomethingValuable 

dan kemudian diperbaiki agar lebih sesuai dengan minat target market. 
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3.3.1. Desain Uji Coba (tightissue) 

 

 Instagram Post dan Instagram Stories 

 

    

Gambar 3.3.1.1 Instagram Post 

(Sumber: data pribadi) 

  
Instagram Post konten berfungsi sebagai media promosi Akasia pada 

campaign #MakeSomethingValuable dan berisikan Foto produk, harga produk, 

informasi event/workshop. Satu konten berukuran 1080 x 1080 pt. 
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Gambar 3.3.1.2 Instagram Story 

(Sumber: data pribadi) 

 

Instagram Story konten berfungsi sebagai media promosi Akasia pada 

campaign #MakeSomethingValuable berisikan Foto produk, harga produk, 

informasi event/workshop. Satu konten berukuran 1080 x 1920 pt. 

 

 Website 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

Gambar 3.3.1.3 Website 

(Sumber: data pribadi) 

 
Website berfungsi sebagai media promosi dan berjualan serta memberikan 

informasi seputar campaign. Di dalamnya terdapat bentuk elemen grafis, fotografi 

dan typography. 
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 Newsletter 

 

 

Gambar 3.3.1.4 Newsletter 

(Sumber: data pribadi) 

 

Merupakan sarana untuk menjaga hubungan antara brand perusahaan 

dengan pengguna produk atau yang pernah membeli. 

 

 Poster 

  

Gambar 3.3.1.5 Poster 

(Sumber: data pribadi) 

 

Poster sebagai media promosi offline yang berukuran 42.0 x 59.4 cm 
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 X-Banner 

 

 

Gambar 3.3.1.6 X-Banner 

(Sumber: data pribadi) 

 

X-Banner sebagai media promosi yang berukuran 160 x 60 cm 
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 Ikalan Majalah 

 

Gambar 3.3.1.7 Magazine Ads 

(Sumber: data pribadi) 

 

Iklan Majalah sebagai media promosi yang berukuran 21.0 x 29.7 cm 

 

 Merchandise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.8 Merchandise 

(Sumber: data pribadi) 

 

Merchandise yang akan dipilih adalah merchandise enamel dengan 

ukuran 2.5 x 5 cm dengan packaging berukuran 6 x 6 x 6 cm. 
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 Endorsement 

 

 

Gambar 3.3.1.9 Letterhead 

(Sumber: data pribadi) 

 

Endorsement menggunakan envelope dan letterhead. 

 Brosur 

 

Gambar 3.3.1.10 Brosur 

(Sumber: data pribadi) 

 

Brosur sebagai media promosi offline yang berukuran 10 x 21 cm 
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 Apron (Workshop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.1.11 Apron 

(Sumber: data pribadi) 

 

Digunakan saat workshop sedang berlangsung oleh peserta.  

 

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

 

Expert user yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pakar 

branding dan pakar perancangan strategy dan promosi marketing campaign. 

Berikut adalah karakteristik dari expert user: 

 

 Pakar branding, Ari Kurniawan yang menjadi senior desain grafis di Buta 

Warna Studio dan akan wawancaranya akan membahas review mengenai 

desain campaign dari #MakeSomethingValueable, membahas tentang 

penyampaian komunikasi brand campaign yang baik terhadap persepsi 

target market. 

 Leonard Theosabrata, founder Indoestri Makerspace yang telah berhasil 

membangun brand image, brand activation dan brand campaign untuk 

Indoestri Makerspace. Pada wawancara bersama Leonard, akan 

membahas bagaimana strategi campaign, review campaign, campaign 

timeline dan membentuk konsep campaign yang baik. 
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 Pakar Desain Produk alumni Institut Teknologi Bandung, Fifty Fahrialdi 

yang juga sudah bekerja di Indoestri Makerspace selama 2 tahun menjadi 

desainer produk. Pada wawancara bersama Fifty Fahrialdi akan 

membahas mengenai prototype produk Akasia dan produk campaignnya. 

 

Sedangkan karakteristik dari extreme user yaitu:  

 

 Isabella Lau, wanita berusia 24 tahun, bekerja di Indoestri Makerspace 

yang menyukai barang-barang atau produk recycled karena merasa 

bangga jika dapat berpartisipasi dalam lingkungan. Wawancara akan 

mengenai persepsi terhadap campaign, persepsi terhadap pemilihan 

media dan preferensi media promosi. 

 Achmad Ekky Herdyanto Putra, pria berusia 24 tahun, pemilik Hola 

Studio yang memiliki lifestyle gaya minimalisme. Wawancara akan 

mengenai persepsi terhadap campaign, persepsi terhadap pemilihan 

media dan preferensi media promosi. 

 Kelvin Chuans Lee, pria berusia 25 tahun, bekerja sebagai freelancer 

designer animation yang suka membeli barang untuk mendekor 

rumahnya. Wawancara akan mengenai persepsi terhadap campaign, 

persepsi terhadap pemilihan media dan preferensi media promosi. 

 

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 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

INSTRUMEN  

 

1 Wawancara  Expert user Review desain campaign, review tren 

desain masa kini, masalah dan 

perkembangan branding saat ini yang 

berkaitan dengan campaign 

#MakeSomethingValueable 

2 Wawancara Extpert user Review mengenai strategi campaign, 

strategi promosi dan strategi media 

promosi. 

3 Wawancara Expert User Review produk dan prototype 

campaign 

4 Wawancara Extreme User Persepsi terhadap campaign, persepsi 

terhadap pemilihan media dan 

preferensi media promosi. 

5 Wawancara Extreme User Persepsi terhadap campaign, persepsi 

terhadap pemilihan media dan 

preferensi media promosi. 

6 Wawancara Extreme User Persepsi terhadap campaign, persepsi 

terhadap pemilihan media dan 

preferensi media promosi. 

Tabel 3.3.3.1 Instrumen Pengumpulan Data 

  


