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1.1. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, bisnis kuliner diyakini terus mengalami perkembangan di Indonesia. 

Menurut catatan Kementrian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia, 

tercatat sektor makanan dan minuman memiliki nilai investasi senilai Rp 56,20 triliun 

pada tahun 2018 dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10% pada 

proyeksi pertumbuhan nonmigas 2019. Sektor makanan dan minuman pada Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) juga tercatat sebagai penyumbang terbesar dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) dengan angka 40% dari sektor IKM secara keseluruhan 

(https://kemenperin.go.id, 2019). Selain itu, menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 

Indonesia, subsektor kuliner memberikan kontribusi 41,40% dari total pendapatan 

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (https://bekraf.go.id, 2019). 

Salah satu kategori dari sektor makanan dan minuman yang berperan dalam 

perkembangan industri tersebut ialah bakery (produsen roti dan kue). Pada 

Konferensi Pers IBA Bakery Fair 2018, Maulana Wahyu Jumantara, anggota Sub 

Sektor Bakery Gabungan Pengusaha Makanan Minuman (Gapmmi), menyatakan 

pertumbuhan rata-rata periode (CAGR) 2010-2014, bisnis roti dan kue Indonesia 

naik 14% dan akan mengalami peningkatan 10% pada periode 2014-2020. 

Diprediksikan sampai 2020, potensi bisnis roti dan kue nilainya dapat mencapai Rp 

20,5 triliun. Peningkatan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis besar, namun 

pelaku bisnis menengah maupun kecil juga. Direktur Jenderal Industri Kecil 

Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengungkapkan, industri 

pembuatan kue kering di beberapa daerah sudah menunjukan peningkatan sebesar 

20% secara keseluruhan dari tahun ke tahun (https://kemenperin.go.id, 2018).  

Pada Seminar Indonesia Economic and Business Outlook 2019 yang diadakan 

pada tanggal 31 Agustus 2019, Yongki Susilo, konsultan dan Executive Director 

Nielsen Indonesia, memaparkan bahwa retail industri F&B akan terus berkembang 

diiringi dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah. Hal ini membuat 

konsumen akan lebih mementingkan kualitas dan experience dibandingkan kuantitas 

dan harga. Menurut beliau, branding merupakan komponen yang penting untuk 

menunjukkan kualitas suatu produk. Oleh sebab itu branding sangat diperlukan bagi 

bisnis untuk berkompetisi di tengah ketatnya persaingan (Susilo, 2019). 



Tietie sebagai bisnis kue kering yang ingin berkembang dan meningkatkan 

eksistensinya di tengah sengitnya persaingan pasar membutuhkan branding dalam 

segi identitas dan aktivasi. 

1.1.1. Preliminary Brand Audit 

TieTie (nama pemilik) merupakan home bakery yang memroduksi beragam kue 

kering seperti lidah kucing, semprit, dll. dengan produk unggulan berupa Nastar. 

Bisnis tersebut telah berjalan sejak tahun 2002 dan telah memiliki nama yang cukup 

dikenal di kalangan sendiri. Metode penjualan produk-produk TieTie berjalan 

berdasarkan order, tidak membuat ready stock dikarenakan idealisme dari owner 

dimana dia tidak menggunakan bahan pengawet sehingga beliau enggan 

menyimpan dan menjual produk-produk sisa.  

     

     

Gambar 1.1. Foto produk TIETIE 
Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Customer dari TieTie mayoritas merupakan orang-orang dengan kisaran umur 

30-50 tahun. Sebagai bisnis produsen kue kering, terutama dengan produk andalan 

berupa kue nastar, tidak banyak kaum millenial yang mengenali maupun memiliki 

keinginan dari diri mereka sendiri untuk membeli produk tersebut. Selain itu, harga 

dari produk TieTie dapat dibilang cukup tinggi, terutama bila kita melihat fungsi 

produk tersebut sebagai camilan. Dengan tolak ukur harga produk, koneksi produk 

terhadap marketnya, serta kondisi psikografis customer, dapat disimpulkan bahwa 



pelanggan yang cocok bagi bisnis ini ialah orang-orang yang sudah berpenghasilan 

cukup tinggi, juga memiliki umur cukup senior (yang bertumbuh mengenali produk 

nastar dan kue kering lainnya.) dengan kondisi sosial menengah cenderung ke atas. 

Sejauh ini frekuensi dari penggunaan produk cukup jarang, dikarenakan 

biasanya customer seringkali memesan produk pada saat hari raya (terutama 

lebaran dan natal) untuk dibagikan kepada sanak saudara mereka. Namun selain 

dari hari raya, juga ada customer yang memesan produk tersebut untuk dinikmati 

sendiri, terkadang sebagai oleh-oleh untuk dibawa keluar kota, maupun sebagai 

snack untuk acara spesial (seperti perayaan ulangtahun dan lain-lain). Untuk 

loyalitas kustomer, dapat dibilang masih belum terbentuk karena biasanya keinginan 

untuk membeli produk tersebut dipengaruhi oleh “mood” apakah mereka sedang 

menginginkan produk tersebut atau tidak.  

1.1.2. Preliminary Competitor Audit 

Seiring dengan perkembangan jaman, banyak pebisnis yang harus melakukan 

penyesuaian terhadap bisnis mereka. Penyesuaian-penyesuaian tersebut dapat kita 

lihat dalam bidang pemasaran dan image bisnis mereka di berbagai platform, baik 

dalam bentuk fisik (kemasan, corporate identity dan lain-lain), terutama juga dalam 

bentuk digital untuk media sosial. 

Berikut analisa beberapa kompetitor potensial dari Bisnis Kue Tietie dengan 

menggunakan teori SWOT (Strength, Weakness, Opportunity & Threat), dikaji dari 

sudut pandang strategi komunikasi visual: 

a) Olino’s Bakery 



 

       

Gambar 1.2. Foto produk & sosial media Olino’s 
Sumber: Akun instagram Olino’s 

 

Olino’s Bakery adalah perusahaan kue yang membuat home-made cookies. 

Perusahaan yang berdomisili di Surabaya ini sudah berdiri sejak tahun 2000 dan 

telah berkembang dari perusahaan rumahan menjadi sebuah perusahaan pabrikan 

dengan brand yang cukup dikenal di lingkup dunia bisnis kue. Pada awalnya Olino’s 

memiliki produk unggulan berupa nastar, namun seiring berkembangnya perusahaan 

tersebut, mereka juga berinovasi membuat beragam produk lain seperti spiku, waffle, 

cookies biji matahari, bahkan es krim dan hampers untuk momen-momen spesial.  

Strength: Olino’s sudah lama berkutat dalam dunia kue dan mereka sudah 

memiliki nama & brand yang kuat. Selain itu Olino’s sudah memiliki pabrik sendiri 



yang membuat proses produksi sangat efisien, serta beberapa gerai di mall-mall 

yang membuat proses marketing lebih efisien pula.  

Weakness: Brand image terkesan tua dan kurang menarik untuk millenial.  

Opportunity: Olino’s dapat memperluas market mereka. Mereka dapat membuat 

sesuatu. baik itu produk, maupun brand, yang ditargetkan kepada millenials sebagai 

generasi yang sedang booming pada masa kini dan masa mendatang.  

Threat: Berdasarkan Weakness dari brand tersebut, hal yang ditakutkan ialah 

perusahaan tersebut tidak dapat survive dengan berkembangnya jaman dan dengan 

pergeseran generasi. Selain itu mulai muncul pabrik-pabrik rumahan produsen kue 

kering dngan brand dan image yang lebih menarik untuk millenials.  

Strategi komunikasi visual yang dijalankan oleh perusahaan Olino’s ini sangat 

kuat pada bidang branding. Sebagai perusahaan yang sudah lama berdiri, Olino’s 

pun juga memiliki brand yang cukup mapan. Seusai dengan umur perusahaan 

tersebut serta harga pasaran produk mereka, brand Olino’s menyampaikan kesan 

yang dewasa bila dibandingkan dengan kedua brand kompetitor lainnya. Image 

dewasa dan premium tersebut dapat kita lihat dari logonya yang menggunakan 

typeface cursive yang menunjukkan kesan elegan. Selain itu pemilihan warna 

mereka dengan warna primer merah gelap dengan warna sekunder kuning muda 

dan gold menambah kesan dewasa dari brand tersebut.  

Hal menarik dari branding produk-produk Olino’s merupakan packaging mereka. 

Sebagai perusahaan pembuat kue kering, mereka menggunakan sistem kemasan 

yang tidak konvensional dan alhasil meninggalkan kesan yang cukup memorable 

untuk audience nya. Biasanya produk-produk kue kering, terutama nastar dikemas 

dalam sebuah toples plastik bening standar. Bila perusahaan tertentu ingin 

menyantumkan brand mereka pun biasanya mereka hanya menggunakan sistem 

sleeve (seperti Mommebake) atau stiker (seperti Njotobake) untuk memberi label 

pada packaging mereka. Namun Olino’s menggunakan sistem box kertas dimana 

nastar yang disimpan didalamnya ditata rapi secara individual di sebuah cetakan 

plastik. Terlebih lagi kualitas printing pada box Olino’s memiliki beragam finishing 

seperti laminasi doff pada permukaan box, emboss dan hot print pada bagian icon 

nastar di kanan atas dan UV spot pada bagian gambar nastar di bagian kanan 

bawah dan diakhiri dengan sentuhan pita yang melintang pada box tersebut. Aspek 

ini membuat produk-produk Olino’s terkesan sangat premium dibandingkan produk 



lain. Elemen deasin lain yang dipakai di brand ini berupa gambar produk dapat kita 

lihat di sebelah kanan bawah pada box produk Olino’s dimana mereka menaruh 

gambar nastar tersebut sebagai media komunikasi visual menunjukkan bentuk fisik 

dari produk mereka.  

b) Mommebake 

   

     

Gambar 1.3. Foto produk & sosial media Mommebake 
Sumber: Akun instagram Mommebake 

 

Mommebake adalah pabrik rumahan yang memroduksi kue-kue kering dengan 

produk unggulannya nastar. Perusahaan ini berdomisili di Surabaya dan 

marketinignya berbasis online (melalui instagram dan WA). Perusahaan yang 



memiliki nuansa milenial ini telah mengalami branding yang cukup baik sejak tahun 

2018. Sistem penjualan dari perusahaan tersebut pun serupa dengan TieTie dimana 

produk mereka tidak selalu ready stok, namun produksi cenderung dilakukan 

berdasarkan order. Selain itu, mereka juga membuat produk-produk berupa hampers 

yang menarik untuk acara-acara maupun momen-momen tertentu. 

Strength: Brand dan image yang lucu, sangat menarik untuk millenials. 

Weakness: Brand masih baru, masih belum memiliki nama yang kuat  

Opportunity: Brand tersebut dapat berkembang dan merambah market millenials 

yang sedang booming pada masa kini  

Threat: Kompetisi yang dialami cukup ketat dikarenakan market untuk produk 

mereka secara natural bukanlah kaum milenial. Dengan demikian mereka harus 

terus membuat beragam konten yang mendukung produk dan berjalannya bisnis 

mereka serta yang disukai oleh kaum millenials. 

Strategi komunikasi visual yang dijalankan oleh perusahaan Mommebake ini 

berkutat pada 2 hal, yaitu branding, packaging dan sosial media. 

Pertama mommabake memiliki branding dan ciri khas visual yang cukup kuat. 

Dengan tampilan yang berbasis ilustrasi, yang dapat kita lihat di logo mommebake 

yang menampilkan main ingredient (nanas) dari produk mereka yang dikemas dalam 

bentuk water color illustration. Kemudian mood grafis yang mereka tampilkan lebih 

semi kontemporer modern dimana mereka tidak menampilkan terlalu banyak 

hiasan/keep it simple and clean.  

Kedua, branding dari Mommebake juga dapat terlihat di packagingnya. 

Walaupun sistem packaging mereka terlihat sederhana (hanya berupa sleeve yang 

diselipkan ke kotak plastik standar kue-kue sejenis) namun dengan adanya sentuhan 

gaya desain dari brand Mommebake membuat produk-produk mereka memiliki 

kesan yang berbeda (distinguishable) dengan kue-kue produksi rumahan lainnya. 

Untuk grafik dari packaging tersebut juga masih menggunakan gaya desain ilustrasi 

berupa hand drawn yang menampilkan bahan utama dari kue-kue tersebut dengan 

background yang bersih bergaya kontemporer moderen.  



Ketiga, penataan sosial media Mommebake yang memiliki tampilan cantik. 

Dapat kita lihat feed instagram Mommebake memiliki estetika yang sangat baik 

untuk sebuah perusahaan rumahan. Hal ini sangat mendukung visual brand mereka 

yang lebih condong bertarget ke millenial yang kebanyakan dari mereka sangat 

sadar dan akan tertarik dengan feed yang Instagram yang bagus. Ada 2 aspek yang 

mendukung visual Instagram Mommebake tersebut, yaitu unggahan foto-foto yang 

diambil secara profesional dan penataan konten dimana mereka tidak sembarangan 

mengunggah foto produk saja, namun juga mengunggah gambar-gambar berupa 

artwork grafis yang mendukung brand mereka seperti artwork nanas pada awal-awal 

unggahan mereka, kemudian ucapan untuk perayaan tertentu, dan serian unggahan 

yang memiliki corak warna dan estetika serupa menghasilkan feed Instagram yang 

rapi.  

c) Njotobake 

     

Gambar 1.4. Foto produk & sosial media Njotobake 
Sumber: Akun instagram Njotobake 

 

Njotobake merupakan bakery rumahan, dengan atribut yang serupa dengan 

Mommabake. Perusahaan tersebut memroduksi kue-kue, dengan produk unggulan 

nastar. Mirip dengan Mommabake, perusahaan yang berdomisili di Bali ini membawa 

image yang cukup menarik bagi millenials. Penjualan mereka juga berbasis online 

dimana merkea aktif di sosial media (Instagram dan WA) dan Tokopedia, serta 

produksi mereka juga berdasarkan order.  

Strength: Brand dan image yang lucu, sangat menarik untuk millenials 

Weakness: Brand masih baru, masih belum memiliki nama yang kuat (brand 

aktif sejak 2016)  



Opportunity: Brand tersebut dapat berkembang dan merambah market millenials 

yang sedang booming pada masa kini  

Threat: Kompetisi yang dialami cukup ketat dikarenakan market untuk produk 

mereka secara natural bukanlah kaum milenial. Dengan demikian mereka harus 

terus membuat beragam konten yang mendukung produk dan berjalannya bisnis 

mereka serta yang disukai oleh kaum millenials. 

Strategi komunikasi visual yang diimplementasikan oleh Njotobake mirip dengan 

Mommebake, namun tidak sepenuhnya sama. Perusahaan ini juga mengedepankan 

brand dan sosial media untuk strategi komunikasi visualnya.  

Pertama dalam segi branding. Njotobake memiliki brand yang cukup sederhana 

dimana brand image terlihat pada aspek logo. Approach yang Njotobake gunakan 

untuk logonya merupakan artwork ilustrasi yang menunjukkan gambar ownernya 

(seperti Bu Rudy, Pak Djo dsj.). Logo berbasis ilustrasi tersebut dikemas dengan 

gaya gambar kartun sederhana dua dimensi hitam putih yang beri kesan sederhana 

dan moderen. Pengaplikasian brand tersebut dapat kita lihat di sosial packaging dari 

produk-produk mereka dimana Njotobake menggunakan toples bening standar untuk 

kue buatan rumahan dengan stiker yang menampilkan logo tersebut.  

Selain branding kekuatan kedua Njotobake terdapat pada sosial medianya. Atau 

dapat kita bilang campaign melalui sosial media. Strategi yang Njotobake 

implementasikan dalam bidang ini ialah dengan menggunakan tenaga dari influencer 

komunitas makanan di sosial media untuk mempromosikan produk mereka 

(endorse). Dari feed instagram Njotobake, kita bisa lihat dia banyak mengunggah 

foto yang berupa repost dari akun-akun food enthusiast yang memiliki ribuan 

followers (seperti; @makansamakoko dengan 80k followers, @jktdelicacy dengan 

60k followers dan banyak lagi). Namun dapat kita lihat, foto-foto yang diunggah 

ulang oleh Njotobake di akunnya diambil secara profesional. Di sini Njotobake 

memberi impresi walaupun produk mereka merupakan produksi rumahan namun 

mereka memiliki kualitas yang cukup profesional pula dengan kualitas foto, 

unggahan, dan ragam akun influencer yang mengunggah gambar-gambar tersebut.  

 



1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembahasan di atas, rumusan masalah yang diangkat sebagai 

landasan dari penelitian ini ialah; 

“Bagaimana merancang brand activation dan media promosi terbaik untuk bisnis 

kue Tietie?” 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut; Merancang brand 

activation dan media promosi terbaik untuk bisnis kue Tietie untuk meningkatkan 

exposure, dan awareness kepada target market dan mampu bersaing dengan 

kompetitor dalam industri tersebut. 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Produk yang dihasilkan melalui penelitian ini adalah serangkaian rancangan strategi 

komunikasi visual yang akan digunakan untuk mendapat exposure, meningkatkan 

awarenes dari target market Cover Artist Kristiani Amatir di media sosial. Adapun 

rancangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  

a)  Project Assets  

i. Graphic Design Concept (picture and sketch)   

ii. Logo 

iii. Packaging 

iv. Stationaries 

v. Strategic Promotional Media (marketing timeline and media concept) 

• Social media campaign 

• Facebook banner 

• Whatsapp & Line picture ad 

• Bazaar event execution 

• Collaboration project 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan brand activation dan media promosi terbaik untuk bisnis 

kue Tietie adalah sebagai berikut: 

a) Mengkaji cara terbaik dalam perancangan brand activation dan media 

promosi yang baik untuk membangun brand TIETIE. 



b) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Untuk mencapai tujuan penelitian dengan tepat guna, diperlukan batasan-

batasan perancangan, sebagai berikut; 

a) Batasan Keilmuan, penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup desian 

komunikasi visual dalam konteks brand activation dan media promosi. 

b) Batasan waktu, penelitian dilakukan selama bulan Agustus 2019 hingga 

November 2019 

c) Batasan Geografis, perancangan , pengamatan dan pengumpulan data 

hanya dilakukan di wilayah Kota Surabaya, Bali, Jawa timur, Indonesia. 

1.7. Definisi Istilah    

Untuk perancangan brand activation dan media promosi Brand TIETIE, 

tercantum beberapa istilah yang berperan sebagai kata kunci dalam pembahasan 

dari riset tersebut. Demikian istilah-istilah yang digunakan antaralain; 

• Brand Identity 

sekumpulan elemen yang berasosiasi secara khas pada suatu merek yang 

ingin diciptakan atau dipelihara oleh produsen sebagai simbol yang mereka 

gunakan untuk mengidentifikasi merek tersebut kepada para audience-nya 

(Black, I. & Veloutsou, C., 2017). 

• Brand Activation 

alat penghubungkan brand dengan konsumen dengan tolak ukur berupa 

dampak yang dicapai dari alat tersebut (Dissanayake, R. & Gunawardane, N., 

2018) 

• Media Promotion 

berbagai macam barang yang dapat membawa pesan promosi atau 

representasi visual dari merek (Hackley, C. & Tiwsakul, A., 2005). 

• Homemade Cookies 

penganan yang dibuat dari bahan yang bermacam-macam, biasanya dibuat 

dari adonan tepung terigu, gula, mentega telur, dan sebagainya, biasanya 

berbentuk bundar (Setiawan, E., 2019)  



 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

 

 
  

IDEASI / EXPERIMEN

Data-data yang diperoleh dari:

Buku, jurnal, tesis, disertasi,
esai-esai media online, dsb.
Wawancara calon konsumen
Wawancara ahli
Observasi lapangan
Observasi online
Dan lain-lain

.

.....

Tujuan Penelitian
Merancang brand activation dan

media promosi terbaik untuk
bisnis kue Tietie untuk

meningkatkan exposure,
dan awareness kepada target
market dan mampu bersaing

dengan kompetitor.

Rumusan Masalah
Bagaimana merancang brand
activation dan media promosi

terbaik untuk bisnis kue Tietie?”

Kata Kunci
Brand Identity

Brand Activation
Media Promotion

Homemade Cookies
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