
Bab III Metode Pengembangan 
 

3.1. Model Pengembangan  

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa 

brand TIETIE merupakan brand yang sudah berdiri cukup lama (sejak tahun 2002). 

Akan tetapi brand TIETIE masih memiliki brand presence yang sangat rendah, serta 

brand system yang masih belum established dengan baik. Selain itu dengan 

semakin banyaknya bisnis-bisnis serupa yang bermunculan dan dengan pesatnya 

perkembangan media masa, brand TIETIE seakan tenggelam dan tidak dapat 

mengikuti perkembangan jaman. Akan tetapi brand TIETIE dapat survive hingga 

sekarang karena TIETIE memiliki inner circle yang menjadi kustomer setia yang 

bersedia untuk loyal terhadap brand karena kualitas yang ditawarkan oleh TIETIE. 

Dan kualitas tersebutlah merupakan value dari brand TIETIE yang perlu diangkat 

melalui serangkaian Brand Activation untuk meningkatkan awareness masyarakat 

terhadap brand TIETIE dan menyajikan kualitas yang baik untuk para kustomer 

sesuai dengan perkembangan jaman di masa kini. 

Dengan demikian, penyelesaian rumusan masalah yang ideal dari project ini ialah, 

“Perancangan Brand Activation untuk meningkatkan awareness masyarakat 

terhadap brand TIETIE dan menyajikan kualitas dan experience terbaik untuk para 

kustomer lama dan baru sesuai dengan perkembangan zaman.“ 

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas, dapat dijabarkan 

jabarkan:  

1) Brand verbal untuk brand TIETIE adalah: Brand homemade cookies berkualitas 

yang dikemas dengan tampilan yang modern sebagai cerminan kualitas produk 

dan untuk memberi experience yang bagi kustomer baik lama, maupun baru.  

2) Brand attributes: Menyajikan homemade cookies berkualitas kepada kustomer 

dan memastikan mereka mendapatkan experience terbaik. 

3)  Brand line: Homemade Delicacy Cookies 



3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya desain yang diangkat untuk Brand TIETIE ialah minimalis kontemporer. 

Berdasarkan penelitian Michael Garaszczuk (2015) ditemukan bahwa produk pasar 

kelas atas memiliki asosiasi yang kuat dengan gaya desain minimalis, dengan visual 

yang clean, terkadang ditemani dengan elemen desain geometris, warna yang tidak 

terlalu banyak dan tipografi tebal. Selain itu beliau juga memaparkan bahwa Gaya 

desain yang clean cenderung lebih menarik perhatian dan memberikan rongga untuk 

mata dalam melihat dan menilai objek-objek yang penting. Sedangkan untuk gaya 

desain kontemporer sendiri merupakan perpaduan dari gaya desain modern(yang 

cenderung memiliki karakteristik simple dan postmodern yang memiliki karakteristik 

cukup rumit (Inge Economou, 2003), membuat gaya desain kontemporer memiliki 

kesan cukup dinamis dan fleksibel. 

 

Gambar 3.1. Contoh aplikasi gaya desain minimalis kontemporer pada poster “Waist Down” 
karya Michael Rock (2004) 

Sumber: buku “GRAPHIC DESIGN THEORY” oleh Helen Armstrong (2009) 
 

Kesan dinamis dan fleksibilitas gaya desain minimalis kontemporer juga 

memberikan peluang bagi desainer untuk mengomboinasikan beberapa media 

gambar seperti foto, tipografi, dan objek desain lainnya namun tetap dengan sembari 

melestarikan kesan simplicity dan balanced.  



3.2.2. Konsep Tipografi  

Untuk mendukung gaya desain minimalis kontemporer, telah dipilih beberapa 

jenis typeface yang membangun serangkaian sistem tipografi untuk Brand TIETIE. 

Untuk Logo, typeface yang digunakan ialah typeface “Muli”. Muli merupakan 

typeface minimalis sans serif yang pada awalnya didesain oleh Vernon Adams 

dengan tujuan utama untuk digunakan sebagai display font pada web, desktop 

maupun mobile device (fonts.google.com, diakses Oktober 2019). Muli juga memiliki 

karakteristik yang cukup straightforward dan sangat distinguishable namun cukup 

fleksibel untuk dapat menyatu di area dimana ia ditempatkan. Dengan begitu Muli 

cocok untuk digunakan sebagai salah satu atribut dari “wajah” Brand TIETIE yang 

memiliki gaya desain minimalis  (yang cenderung straightforward) kontemporer (cang 

cenderung dinamis). 

 

Gambar 3.2. Typeface “Muli” 
Sumber: https://justinmind.com 

 

Selain sebagai typeface logo, Muli juga memiliki fungsi sebagai text yang cocok 

digunakan sebagai dekorasi maupun informasi pelengkap terutama pada media 

layar. 

Sedangkan untuk Subheadline, headline dan body text, typeface yang 

digunakan adalah “Perpetua”. Perpetua merupakan typeface serif yang dibentuk atas 

permintaan Stanley Morison, seorang sejarawan percetakan dan penasihat 

Monotype yang sangat berpengaruh sekitar tahun 1925 (fonts.com, diakses Oktober 

2019). Typeface ini memberi kesan cukup dewasa dan elegan yang sanada dengan 

Brand Attribute TIETIE sebagai brand berkualitas. Kerakteristik dewasa dan elegan 



dari typeface itu sendiri dikarenakan pengaruh dari era serif transisional, dengan 

struktur halus mirip dengan typeface Inggris dari abad kedelapan belas seperti 

Baskerville dan prasasti stonecarved dengan gaya yang sama. 

 

Gambar 3.3. Typeface “Perpetua” 
Sumber: https://fonts.com 

 

Dengan struktur halus tersebut yang dipengaruhi oleh media pengaplikasian 

typeface pada zaman itu yaitu sebagai huruf ukiran untuk monumen dan peringatan, 

Perpetua umumnya digunakan untuk sampul dan pos dan juga untuk body text. 

3.2.3. Konsep Pemilihan Warna  

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, dalam mendesain warna 

memegang kunci yang cukup penting karena warna merupakan aspek visual yang 

dapat memudahkan masyarakat untuk mengasosiasikan warna tersebut kepada 

identitas brand (Wheeler, 2018). 

Untuk mendukung gaya desain minimalis kontemporer, Brand TIETIE 

membatasi penggunaan warna dalam color palette yang menjadi Brand Attribute 

TIETIE. Adapun warna yang dipilih sebagai warna primer antaralain; kuning, putih 

dan hitam. Warna-warna tersebut dipilih berdasarkan filosofi yang masing-masing 

warna wakili menurut studi yang dilakukan oleh Niels A. Nijdam (2009). 

• Kuning: Happiness/joy, energetic and warm 

Warna ini dipilih karena Brand TIETIE ingin membuat produk yang 

berkualitas, untuk memastikan kepuasan dan memberi kebahagiaan bagi 

pelanggan. 

• Putih: Purity/innosence 



Warna ini dipilih berangkat dari idealisme Brand TIETIE untuk membuat 

produk menggunakan bahan-bahan yang terbaik dan jujur dalam 

pembuatannya (tidak menggunakan perasa, pewarna maupun pengawet 

sintetis). 

• Black: Firmness & elegance 

Warna ini dipilih untuk menggambarkan ketegasan dan integritas dari 

Brand TIETIE dan memberi kesan elegan ygn cukup dewasa. 

 

Gambar 3.4. Color Palete Warna Primer TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 

Untuk color palette warna sekunder, merupakan turunan dari warna primer 

namun dengan mood yang lebih terredam seperti, kuning kecoklatan, putih pucat, 

dan abu-abu gelap untuk diaplikasikan sebagai aksen-aksen kecil pada 

pengaplikasian desain agar tidak mengganggu gaya desain minimalis kontemporer 

yang dibangun. 

 

Gambar 3.5. Color Palete Warna Sekunder TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 

3.2.4. Konsep Pemilihan Media. 

Berdasarkan pebahasan di bab sebelumnya, telah ditentukan serangkaian 

perancangan Brand Activation untuk meningkatkan brand awareness untuk brand 

TIETIE di Surabaya serta mencerminkan Brand Attribute TIETIE kepada pasar. Ada 

3 aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk mencapai sasaran 

perancangan Brand Activation antaralain; proses promosi, interaksi dengan 



masyarakat, serta media yang digunakan. Berangkat dari ketiga aspek beriut, 

demikian perincian serangkaian perancangan Brand Activation yang akan 

diimplementasikan oleh Brand TIETIE: 

• Mengikuti Family Day Fun Day dalam bentuk Pop Up Booth yang diadakan 

pada tanggal 23-24 November 2019 di Ciputra World Suarabya dengan tema 

Event Activation “Joy of Sharing”. 

Schmilansky (2018)  memaparkan bahwa walau di era modern ini banyak 

bisnis yang berbasis online beserta media yang dapat membantu pelaku 

bisnis untuk menjangkau kustomer tanpa bertatap muka, namun interaksi 

secara langsung dari keterlibatan brand untuk menemui kustomer secara 

antar-muka, dapat meningkatkan customer loyalty karena mereka 

mendapatkan live brand experience dimana hal tersebut dapat membangun 

relasi lebih mendalam antar kustomer dengan brand. 

• Mengadakan kolaborasi dengan Sweet and Simple, seorang Instagram 

Scrapbook Artist dengan demografi audience yang menyerupai target market 

yang dituju oleh Brand TIETIE untuk melakukan cross promotion dan 

menambah eksposure untuk Brand TIETIE. 

Menurut Jang (2009), Kolaborasi didefinisikan sebagai orang yang bekerja 

bersama dalam pekerjaan kognitif non-rutin. Kegiatan ini adalah tentang 

perilaku, kebiasaan kerja, budaya, manajemen, dan tujuan dan nilai bisnis. 

Kolaborasi adalah strategi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan 

melalui bekerja sama dengan bisnis yang serupa atau berbeda. 

Sebagai instagram influencer Sweet and Simple butuh outlet untuk bisa 

berinteraksi dengan audience nya, terutama secara aktual. Namun, sebagai 

artist, event-event yang mendukung proses interaksi tersebut membutuhkan 

komitmen dan persiapan yang sangat benyak seperti membuat workshop dan 

sejenisnya. Dengan adanya kolaborasi dengan brand TIETIE pada event “Joy 

of Sharing” di booth TIETIE pada acara Family Day Fun Day, Sweet and 

Simple mendapatkan platform untuk bisa berinteraksi dengan audience 

dengan lingkungan yang lebih santai. 

Project kolaborasi ini akan berlangsung hari Minggu tanggal 23 November 

2019, berlokasi di booth TIETIE pada acara Family Day Fun Day dari pukul 



14.00 siang sampat 16.00 sore. Sedangkan aktivitas yang dilakukan pada 

event kolaborasi ini mencakup antaralain, Giveaway Custom Christmas Card 

karya Sweet and Simple untuk pelanggan yang membeli lebih dari 1 item 

produk TIETIE dimana masing-masing pelanggan akan dibatasi 

mendapatkan maksimal 2 Givaway Custom Christmas Card. Di event ini pula, 

Sweet and Simple akan melakukan demo membuat kartu natal dengan teknik 

scrapbook yang dibawakan dengan santai sebagai sarana beliau untuk 

membuat konten bagi mdeia beliau. 

• Social Media Campaign yang mendukung partisipasi Brand TIETIE di Family 

Day Fun day dengan tema Event Activation “Joy of Sharing” dan project 

kolaborasi dengan Sweet and Simple. Berdasarkan temuan pada penelitian di 

Bab 2.1. dapat kita simpulkan bahwa sosial media merupakan sarana yang 

terbaik bagi Brand TIETIE untuk menjangkau kustomer bila dilihat 

berdasarkan kuantitas. Selain itu, menurut Fromm & Garton (2013) pada 

penelitiannya memaparkan bahwa cara terbaik untuk menjangkau kaum 

millenials, yang merupakan target market yang juga hendak dituju oleh 

TIETIE, ialah menggunakan teknologi dan media yang relevan bagi mereka 

karena millenials merupakan generasi yang memiliki kedekatan dengan 

teknologi dan sangat familiar dengan fasilitas-fasilitas teknologi. Dan karena 

kenyamanan dan ketergantungan pada teknologi ini, millennials tidak hanya 

ingin merek aktif pasar, tetapi mereka berharap merek aktif di media sosial.  

3.2.5. Program Media  

Untuk mendukung solusi komunikasi visual, yaitu melalui perancangan Brand 

Activation untuk meningkatkan brand awareness untuk brand TIETIE di Surabaya 

serta mencerminkan Brand Attribute TIETIE kepada pasar, Demikian serangkaian 

media promosi yang dipilih dan dirincikan sesuai dengan event yang diadakan 

dengan solusi komunikasi visual tersebut. 

Media Untuk Pop Up Booth di SUNDAY MARKET 

1. Booth Design 

Seperti pembahasan Schmilansky (2018) booth meruapakn tempat dimana 

kustomer dapat mengalam live brand experience dan membangun relasi 



lebih personal dengan brand, maka booth perlu disiapkan untuk memastikan 

kustomer mendapat experience yang baik. 

2. Menu 

Diperlukan untuk mengomunikasikan produk-produk yang ditawarkan TIETIE. 

Berisikan produk-produk TIETIE yang dijual di Booth beserta deskripsinya, 

mempermudah Customer untuk melihat dan menegvaluasi value Brand 

TIETIE. 

Ukuran: A3+ 

Materi: Blush White 260gsm 

Jumlah: 1 

3. X-Banner 

Diperlukan untuk mendukung penyampaian identity dan brand attribute dari 

brand TIETIE, saat dipajang di pop up booth. 

Ukuran: 60x160cm 

Materi: Luster Indoor 

Jumlah: 1 

4. Flyer 

Dibagikan secara masal selama acara Sunday Market berlangsung untuk 

menambah Awareness masyarakat tentang Brand TIETIE, dikemas untuk 

menyampaikan brand attribute TIETIE. Flyer juga menunjukkan 3 produk 

unggulan TIETIE untuk mempermudah Customer untuk mengetahui produk 

yang TIETIE tawarkan, beserta adanya contact info. 

Ukuran: A5 

Material: Art Paper 150gsm 

Jumlah: 1000 

5. Packaging Box 

Untuk mempermudah customer membawa pulang produk yang mereka beli, 

dan memastikan mereka mendapatkan experience mengonsumsi yang 

terbaik, serta dapat meniniggalkan brand attribute TIETIE kepada mereka. 



Seiring dengan pembahasan dari Ambrose & Harris (2017), packaging 

memiliki 2 macam peranan fungsi yaitu intent & purpose yang berjalan 

selaras untuk membangun Brand yang baik bagi customer. Maka dari itu 

TIETIE memerlukan serangkaian Packaging yang mencerminkan Brand 

Attribute TIETIE baik untuk membedakan Brand TIETIE dengan brand lain, 

serta memastikan customer mendapatkan brand experience yang selaras 

dari packaging produk TIETIE selain tujuan secara harafiah untuk mengemas 

produk. 

Bentuk: Customized box 

Jumlah: 300 buah 

6. Plastic Bag 

Sebagai secondary packaging, untuk mempermudah customer membawa 

pulang produk yang mereka beli dan sebagai media promosi saat customer 

membawa plastic bag tersebut.  

Material: plastik Low Density Polyethylene (LDPE) 

Jumlah: 300 

7. Apron 

Untuk dikenakan oleh sales representative atau penjaga booth serta sebagai 

ekstensi dari brand attribute TIETIE 

Material: Katun Bordir 

Jumlah: 3 

8. Business Card 

Untuk diberikan kepada customer yang tertarik akan Brand TIETIE dan 

berharap untuk mengenal brand lebih dalam, serta menambah koneksi dan 

membuka peluang bisnis Brand TIETIE untuk transaksi Business to Business 

di kemudian hari. 

Bahan: Blush White 260gsm 

Jumlah: 200 

Media Untuk Kolaborasi Dengan Sweet and Simple 



1. Instagram Post 

Untuk memrpomosikan project kolaborasi TIETIE dengan Vallery beserta 

detail dari event, serta syarat dan ketentuan Giveaway Gift Card. Media 

dipilih karena menurut temuan pada Bab 2.1. dapat kita ketahui bahwa 

mayoritas dari konsumer lama maupun target konsumer yang dituju 

menggunakan media sosial Instagram dan banyak mendapat impact yang 

memengaruhi pengambilan keputusan dari sosial media tersebut. Selain itu, 

media utama yang digunakan oleh Vallery untuk berkarya dan membangun 

reputasinya ialah akun Instagram beliau. 

Jumlah: 1 post 

2. Poster 

Media ini ditampilkan di booth TIETIE pada acara Family aDy Fun Day dari 

hari pertama untuk mengomunikasikan tentang project kolaborasi TIETIE 

dengan Vallery beserta detail dari event, serta syarat dan ketentuan 

Giveaway Gift Card. 

Ukuran: A3+ 

Materi: Blush White 260gsm 

Jumlah: 1 

Media Untuk Social Media Campaign 

1. Serangkaian Instagram Post 

Media dipilih karena mayoritas target market mayoritas pengguna sosial 

media terutama instagram (76% data responden menemukan produk serupa 

melalui instagram). Selain itu, Instagram post juga memiliki fungsi untuk 

meningkatkan portfolio (foto produk dan promo yang berlangsung) brand dan 

menarik perhatian masyarakat. Serangkaian Instagram post ini akan 

diunggah selama 1 bulan untuk mengarahkan perhatian audience tarhadap 

Pop Up Booth TIETIE yang diadakan pada tanggal 14-15 Desember 2019 di 

Surabaya Townsquare dengan tema Event Activation “Joy of Sharing”. 

Jumlah: 9 post 

2. Instagram Story 



Alternatif lain dari Instagram promotion. 

3. LINE & Whatsapp Broadcast 

Media ini dipilih untuk menjangkau pelanggan lama yang sudah memiliki 

kontak TIETIE. Dengan konten gambar dan text berisikan deskripsi promo 

dan Booth Family Day Fun Day. 

4. Facebook Banner 

Media ini dipilih untuk menjangkau audience yang berbasis di Facebook. 

No. Media Waktu Touchpoints Chanel 
Phases 

1. Instagram 
Campaign 

16 November 2019 
- 16 Desember 
2019 

Instagram Account 
TIETIE 

Awareness, 
Evaluation, 
Purchase, 
After Sales 

2. Instagram 
interaction 

16 November 2019 
- 16 Desember 
2019 

Instagram Account 
TIETIE 

Awareness, 
Evaluation, 
Purchase, 
After Sales 

3. Facebook 
Banner 

16 November 2019 
- 16 Desember 
2019 

Facebook Account 
TIETIE 

Awareness, 
Evaluation, 
Purchase, 
After Sales 

4. Whatsapp & 
LINE Blast 

16 - 23 November 
2019 

LINE & Whatsapp 
Account TIETIE 

Awareness, 
Evaluation, 
Purchase, 
After Sales 

5. Pop Up 
Booth 

23 - 24 November 
2019 & untuk pop 
up booth lainnya 

Event Family Day 
Fun Day 

Awareness, 
Evaluation, 
Purchase, 
Delivery, After 
Sales 

6. Menu 23 - 24 November 
2019 

Event Family Day 
Fun Day 

Awareness, 
Evaluation, 

7. Poster 
Collaboration 

23 November 2019 Event Family Day 
Fun Day 

Awareness, 
Evaluation, 

8. Collaboration 
Event with 
Sweet & 
Simple 

23 November 2019 Event Family Day 
Fun Day 

Awareness, 
Evaluation, 
Purchase, 
Delivery, After 
Sales 



9. Flyer 23 - 24 November 
2019 

Event Family Day 
Fun Day 

Awareness, 
Evaluation, 

10. Packaging 
Box 

23 November 2019 
- Selama bisnis 
berjalan 

Event Family Day 
Fun Day, Point of 
Purchase lain dan 
setelah pembelian 
produk 

Delivery, After 
Sales 

11. Plastic Bag 23 - 24 November 
2019 

Event Family Day 
Fun Day, Pop Up 
Booth lainnya 

Delivery, After 
Sales 

12. Apron 23 - 24 November 
2019 

Event Family Day 
Fun Day, Pop Up 
Booth lainnya 

Awareness, 
Evaluation, 
Delivery 

13. Business 
Card 

23 November 2019 
- Selama bisnis 
berjalan 

 Awareness, 
Evaluation, 
Delivery, After 
Sales 

14. X-Banner 23 - 24 November 
2019 & untuk pop 
up booth lainnya 

Event Family Day 
Fun Day, Pop Up 
Booth lainnya 

Awareness, 
Evaluation, 
Delivery 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media Promosi Brand Activation TIETIE 

 

3.2.6. Anggaran Belanja Desain 

Demikian perincian budgeting/anggaran belanja keseluruhan media promosi 

untuk perancangan Brand Activation  

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1. Booth 

Family Day 

Fun Day 

Biaya 

Pembuatan 

1 Rp 3.000.000,- Rp 

5.000.000,- 

Biaya Sewa 1  Rp 2.000.000,- 

2. Biaya foto 

produk 

Biaya jasa 5 foto Rp 100.000,- Rp 500.000,- 

3. Instagram 

Post 

Design 

Biaya Desain 11 Rp 50.000,- Rp 550.000,- 

4. Instagram Content 2 bln Rp 400.000,- Rp 800.000,- 



Admin management 

5. LINE 

Admin 

Operational 2 bln Rp 200.000,- Rp 400.000,- 

6. Whatsapp 

Admin 

Operational 2 bln Rp 200.000,- Rp 400.000,- 

7. Poster & 

Menu 

Biaya Desain 2 Rp 100.000,- Rp 200.000,- 

Biaya Cetak 2 Rp 6.000,- Rp 12.000,- 

8. Flyer Biaya Desain 1 Rp 50.000,- Rp 50.000,- 

Biaya Cetak 1000 Rp 1.000,- Rp.1.000.000,- 

 

9. 

Business 

Card 

Biaya Desain 1 Rp 100.000,- Rp 100.000,- 

Biaya Cetak 150 Rp 667,- Rp 100.000,- 

10. Apron Biaya Custom 

Bordir 

3 Rp 80.000,- Rp 240.000,- 

11. Packaging 

Box 

Biaya Desain 1 Rp 150.000,- Rp 150.000,- 

Cetak Custom 300 Rp 7.000,- Rp 2.100.000,- 

12. Plastic Bag Biaya Cetak 300 Rp 500,- Rp 150.000,- 

13. X-Banner Biaya Cetak 1 Rp 100.000,- Rp 100.000,- 

14. GIFT 

CARD 

Sweet & 

Simple 

Biaya Gift Card 20 Rp 50.000,- Rp 1.000.000,- 

Total Rp 12.852.000,- 

 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat daya tarik dan efektivitas dari produk yang 



dihasilkan. Bagian ini terdiri atas: desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

3.3.1. Desain Uji Coba 

1. Logo Brand 

 
 

Gambar 3.6. Logo TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 



2. Packaging 

 
Gambar 3.7. Packaging Produk TIETIE 

Sumber: Data pribadi 
 
 



3. Logo Activation 

 
 

Gambar 3.8. Logo Activation TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 
1. Instagram Post & Story 

 
 

Gambar 3.9. Collage Instagram TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 



 

 
Gambar 3.10. Mockup Instagram TIETIE 

Sumber: Data pribadi 
 
 

2. LINE & Whatsapp Broadcast 

 

Gambar 3.11. Mockup LINE, Whatsapp & Instagram TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 

 

 

3. Facebook Banner 



 

Gambar 3.12. Mockup Facebook TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 

Gambar 3.13. Mockup Facebook Post TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 

 

 

 

4. Poster Design 



   

Gambar 3.14. Poster Promo TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 

 



 

Gambar 3.15. Poster Menu TIETIE 
Sumber: Data pribadi 



 

Gambar 3.16. Poster GIFT CARDS SWEET AND SIMPLE 
Sumber: Data pribadi 

  



5. Flyer Design 

 

Gambar 3.17. Flyer Design TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

  



6. X-Banner 

 

Gambar 3.18. X-Banner TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 
 

7. Stationaries (Business Card, Packaging, Plastic Bag & Apron) 



 

Gambar 3.19. stationaries (Business Card, Packaging, Plastic Bag & Apron) TIETIE 
Sumber: Data pribadi 

 
 

8. Booth Design 

 

Gambar 3.20. Pop Up Booth Design TIETIE 
Sumber: Data pribadi 



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

Dalam perancangan Brand Activation Bisnis TIETIE, maka akan dilakukan penelitian 

dengan subjek uji coba. Data uji coba berikut diperoleh dari penelitian dengan 

menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara wawancara kepada expert user 

(ahli) dan extreme user (pengguna) yang telah diwawancarai untuk proses 

perancangan di bab sebelumnya.  

Berikut rincian batasan dari subjek uji coba: 

Extreme User 

1. Michelle Tedjakusuma, 28 tahun. Seorang pekerja swasta muda yang 

merupakan enthusiast dalam bidang food and beverages dan gemar 

mencoba snack yang sedang naik daun. 

2. Yuliana Jauwhannes, 40 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang dapat 

dibilang seorang influencer dalam lingkungan komunitasnya (komunitas 

gereja), dan gemar mengonsumsi produk-produk food and beverages 

dan snack yang sedang naik daun. 

3. Rinda Yulistiani, 39 tahun. Seorang ibu rumah tangga dan pekerja 

swasta sebagai Marketing Executive. Merupakan pelanggan dari Bisnis 

TieTie, serta penggemar produk-produk makanan/makanan ringan. 

Expert User 

1. Maria Renny, 28 tahun. Seorang wirausaha muda yang menekuni bidang 

desain di bidang video dan branding, co-owner Flatonic Studio dan co-

owner de Latte pudding. 

2. Wijaya Ciputra, 42 tahun. Seorang Chef dan food and beverages 

consultant untuk restoran dan hotel, serta owner dari Sparky and Mag 

Soft Baked Cookies. 

3. Patrick Beck, 50 tahun. General Manager hotel Ciputra Surabaya, yang 

memilii pengalaman dalam bidang manajemen, bisnis, hospitality dan 

food and baverages. Beliau mengawali karirnya dalam bidang food and 

beverages dan memiliki pengalaman bekerja di kitchen selama 12 tahun. 



3.3.3. Jenis Data  

Untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dan/atau 

kekurangan dari produk desain, diperlukan serangkaian metode pengumpulan data. 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji ulang produk desain 

aktivasi brand TIETIE ialah berupa data kualitatif, yaitu wawancara. Metode 

wawancara dipilih karena menurut Gumilang, Galang Surya (2016) dalam 

penelitiannya di Jurnal Fokus konseling, menyatakan bahwa in-depth interview 

memiliki tingkat efektivitas yang tinggi untuk memperoleh informasi yang mendalam 

tentang makna subjektif, pemikiran, perasaan, sikap, perilaku, persepsi, keyakinan 

dan motivasi dari narasumber. 

Fokus pertanyaan yang diajukan kepada extreme users melalui wawancara 

antaralain; 

1. Review tampilan desain berdasarkan produk yang telah dibentuk. 

2. Review strategi branding yang telah dirancang berdasarkan penelitian yang 

dilakukan si bab sebelumnya. 

Fokus pertanyaan yang diajukan kepada expert users malelui wawancara 

antaralain; 

1. Persepsi narasumber terhadap desain dan produk yang telah dirancang. 

2. Review kesan narasumber terhadap materi media promosi yang telah 

dirancang sesuai penelitian di bab sebelumnya. 

3. Persepsi narasumber terhadap value produk dan brand melalui sudut 

pandang kustomer. 

Fokus pertanyaan yang diajukan kepada focus discussion group malelui 

wawancara antaralain; 

1. Persepsi narasumber terhadap desain dan produk yang telah dirancang. 

2. Keefektifan penyampaian pesan brand yang hendak melalui desain dan 

media promosi. 

3. Persepsi narasumber terhadap value produk dan brand melalui sudut 

pandang kustomer. 



3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 

Sekunder) 

Berikut tabel berisi tujuan dari pengumpulan data kualitatif kepada extreme dan 

expert user dengan bentuk wawancara serta ficus group discussion.  

TEKNIK 
PENGUMPU
LAN DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN 

Wawancara  Expert user 

1. Maria Renny 

2. Wijaya 

Ciputra 

3. Patrick Beck 

 

1. Review desain 

2. Review strategi branding/promosi 

Wawancara Extreme user 

1. Michelle 

Tedjakusuma 

2. Yuliana 

Juwhannes 

3. Rinda 

Yulistiani 

1. Persepsi terhadap prototype 

2. Review strategi branding/promosi 

3. Value produk dan brand terhadap 

nilai beli 

FGD  Responden 

1. Clorinda 

Jane 

2. Kevin 

Tjianbas 

3. M. Singgih 

4. Safira 

Antonia 

5. Samuel 

David 

6. Sarita 

Antonia 

7. Widyaningsih 

Gunawan 

 

1. Persepsi terhadap prototype 

2. Keefektifan pesan yang 

disampaikan brand melalui desain 

dan media promosi 

3. Value produk dan brand terhadap 

nilai beli 

 

Tabel 3.3. Instrumen Pengumpulan Data 


