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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Stres tidak pernah memandang usia, anak muda hingga orang dewasa 

dapat terkena stres dengan mudah. Stres bisa datang melalui gaya hidup dan 

lingkungan hidup, ambisi dan rasa optimis yang tinggi, serta tuntutan pekerjaan 

yang berat (Putra, 2016). Tiga aspek tersebut merupakan alasan terbesar 

generasi milenial menjadi generasi yang mudah stres. Tekanan pekerjaan yang 

berat dengan upah yang tak sebanding, memengaruhi tingginya tingkat stres pada 

generasi milenial. Tekanan yang sekarang dirasakan generasi milenial sangat 

berbeda dengan generasi sebelumnya (independent.co.uk, 2018). Faktanya 

menurut data riset, sebanyak 92.5% generasi milenial (18-30 tahun) stres 

dikarenakan pekerjaan.  

Stres adalah reaksi umum yang terjadi pada tubuh manusia. Menurut 

buku Stress: Are We Coping? (2018)  stres adalah respon tubuh kita terhadap 

tekanan dari situasi atau peristiwa kehidupan. Kondisi ini merupakan cara tubuh 

manusia berekspresi apabila merasa terancam atau tertekan. 

Stres terjadi bila seseorang sedang merasa terancam. Ketika tubuh 

merasa terancam, sistem saraf akan merespon dan melepaskan hormon stres 

yaitu adrenaline dan koristol. Kedua hormon ini berperan memunculkan suatu 

reaksi kepada tubuh seperti jantung berdebar cepat, otot-otot menegang dan 

tekanan darah meningkat. Biasanya reaksi ini disebut dengan “fight-or-flight” atau 

respon stres, dikutip dari buku The Upside of stress (2016). 

Kondisi ini dapat diatasi dengan berbagai macam cara, salah satunya 

adalah pengobatan alternatif dengan penggunaan aromaterapi. Aroma dari 

minyak esensial membawa molekul ke dalam saraf hidung dan otak, di mana 

mereka merangsang reseptor bau dan berinteraksi dengan sistem saraf dan limbik 

tubuh.  Sistem limbik adalah bagian yang dalam dan mendasar dari otak yang 

bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi. Pada saat yang sama, partikel 

minyak esensial dikirim ke paru-paru setiap kali bernafas. Di sana, mereka 

memasuki aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh, di mana mereka bertindak 

langsung pada otak dan organ lainnya (Kennedy, 2018). Maka dari itu penggunaan 

aromaterapi dipercaya dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks.  

http://www.independent.co.uk/
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  Melihat permasalahan tersebut dan menyadari peluang yang ada, maka 

dari itu dibuatlah brand Padma Eleanor. Padma Eleanor merupakan perusahaan  

yang bergerak dibidang home decor dan kesehatan. Perusahaan ini sudah berdiri 

sejak April 2019. Produk yang ditawarkan berupa lilin aroma terapi serta essential 

oil yang berfungsi untuk mengurangi stres.  

  Produk ini ditujukan kepada generasi milenial berkisaran umur 18-30 

tahun yang membutuhkan relaksasi dan menyukai wewangian. Biasanya 

digunakan oleh orang-orang yang cendrung memiliki keseharian cukup padat, 

dengan beban pekerjan dan tugas yang berat. Karena hal tersebut dapat memicu 

stres dan berpengaruh terhadap pengendalian emosi (mudah marah/emosi, lebih 

sensitif, insominia dan lainnya). Selain itu produk ini juga ditujukan kepada 

konsumen menengah keatas yang memiliki gaya hidup minimalis serta 

mengapreasiasi estetika karena menyukain barang-barang unik dan simple, serta 

memiliki kebiasaan mengatasi stres dengan aromaterapi.  

1.1.1 Kompetitor Potensial Bisnis 

  Berikut merupakan beberapa kompetitor yang dianggap mampu 

memberi acuan sebagai benchmarking untuk membantu perkembangan dari segi 

strategi komunikasi visual Padma Eleanor: 

 

 a. E.Clat Candle 

E.Clat Candle, yang sudah berdiri sejak Juli 2018. E.Clat Candle 

merupaka lilin berbahan dasar soywax dan mencampurkan fragrance dan 

essential oil sebagai pewanginya. Selain lilin, E.Clat juga memiliki produk 

wax sachet, diffuser dan parfume. E.Clat Candle berhasil bekerja sama 

sebagai wedding souvenir dengan BrideStory. E.Clat memiliki followers 

sebanyak 6.120 pada media sosialnya (instagram) selain itu E.Clat  

memiliki offline store yang terletak di Jakarta Pusat. Target marketnya lebih 

mengarah ke orang-orang yang akan menikah karena akan dibuat sebagai 

aksesoris pernikahan. Selain itu target marketnya juga mengarah ke ibu 

muda dan pengguna aromaterapi. 

   

 

 



 

 3 

   Gambar 1.1 Media Instagram E.Clat 

Sumber: Milik Pribadi 

 

  Strengths 

  - Struktural perusahaan yang baik dan jelas 

  - Menjual produk selain lilin 

  - Menjual kit yang berisi lilin, fragrance oil dan diffuser 

  Weakness 

  - Harganya cukup mahal 

  - Menggunakan campuran fragrance oil 

  Opportunities 

- Promosi mudah karena sudah bekerja sama dengan wedding  

souvenir  Bride Story 

  Threats 

- Banyak pesaing yang memiliki harga lebih murah dengan 

menggunakan material bahan dan pengahrum yang sama 

 

E.Clat Candle sering melakukan kegiatan seperti kolaborasi dengan 

hamper, florist dan artist, maka dari itu dapat meningkatkan brand 

awareness dari E.Clat itu sendiri. Tidak hanya itu, dengan konsep 
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minimlaist menggunakan teknik fotografi dan color tone yang sesuai 

membuat instagramnya menarik untuk dilihat. Selain itu memiliki highlight 

mengenai produk, serta kegiatan yang sedang berlangsung, membuat 

orang-orang tertairk untuk melihat apa saja aktivitas dari E.Clat Candle. 

 

 b. Soiya Candle 

Soiya Candle, yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Soiya Candle  

merupakan lilin yang berbahan dasar alami yaitu soywax (sari kedelai) dan 

menggunakan campuran fragrance oil. Soiya Candle memiliki value 

tersendiri yaitu lilinya tidak hanya mengharumkan ruangan, namun dari 

segi packagingnya juga dapat mempercantik ruangan. Selain lilin, Soiya 

juga menjual reed diffuser. Soiya Candle Memiliki 1054 followers pada 

media sosialnya (instagram). Soiya Candle tidak memiliki offline store, 

namun  produksinya sudah cukup luas dan memiliki stockist store di tiga 

daerah yaitu Jakarta, Surabaya dan Bali. 

  

Gambar 1.2 Media Instagram Soiya 

Sumber: Milik Pribadi 

  



 

 5 

  Strengths 

  - Bahan soywax yang import 

  - Memiliki value packaging yang dapat mempercantik ruangan. 

  - Struktural perusahaan yang baik dan jelas. 

  Weakness 

  - Harganya cukup mahal 

  - Menggunakan fragrance oil 

  - Tersebar di marketplace dengan harga yang tidak terjangkau 

  Opportunities 

  - Sudah cukup terkenal karena memiliki 3 stockist store diberbeda  

    daerah dan mungkin akan bertambah. 

  Threats 

  - Banyak pesaing yang memiliki harga lebih murah dengan kualitas  

    material yang lebih baik.  

  

  Soiya Candle cukup sering bekerja sama dengan hampers dan 

mengikuti bazzar, ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan brand 

awareness dari brand Soiya Candle. Feed instagram menggunakan 

konsep modern yang cukup memiliki banyak white space, membuat 

pelanggan dapat melihat produk dengan nyaman, meskipun kurang dari 

segi penataan. Highlight pada instagram juga tidak memiliki banyak 

konten. 

 

  c. Bymne Bali 

Bymne Bali sudah berdiri sejak tahun 2018 bulan Februari. Bymne 

Bali merupakan lilin berbahan dasar Palm Wax dan menggunakan 

campuran essential oil pada lilinya. Produk Bymne Bali tidak hanya lilin 

namun juga menjual reed diffuser,  hanbody, shower gel dan lainnya. 

Bymne Bali memiliki 3.019 followers di instagramnya, selain itu Bymne Bali 

sudah mendistributorkan barangnya ke Africa dan Lombok. Bymne Bali 

tidak memiliki offline store, namun menitipkan produknya di sebanyak 10 

toko yang berada di Bali daerah Canggu dan Seminyak. Target marketnya 

mengarah ke orang-orang yang suka dengan wewangian dan memiliki 

target market tersendiri yang memiliki gaya hidup cendrung minimalis. 
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Konsumen menyukai segala sesuatu yang berbau natural, organik dan 

alami. Juga mempunyai minat dalam holistic medicine dan eco friendly 

product. 

   Gambar 1.3 Media Instagram Bymne 

Sumber: Milik Pribadi 

 

  Strengths 

  - Menggunakan essential oil 

  - Menjual produk natural, organik serta eco friendly selain lilin. 

  - Struktural perusahaan yang baik dan jelas. 

  Weakness 

  - Menggunakan palm wax (tidak ramah lingkungan 

  Opportunities 

- Sudah cukup terkenal karena memiliki banyak stockist store dan sudah  

intenasional.  

Threats 

- Muncul pesaing baru dengan harga dan material yang lebih baik dan 

murah.   
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  Bymne Bali sering mengadakan kolaborasi dengan pelukis dan 

banyak membuat produk lain yang eco friendly. Selain itu Bymne Bali juga 

memiliki kepercayaan Holistic yang menarik perhatian orang mengenai hal 

tersebut. Itulah cara Bymne melakukan aktivasi brand guna meningkatkan 

brand awareness. Feed instagram yang rapi dengan tone color yang 

‘earthy’ terlihat nyaman untuk dilihat karena sesuai dengan produknya.  

 

Sebagai brand baru dalam dunia bisnis, Padma Eleanor masih 

belum dikenal dengan masyarakat sekitar. Kekurangan ini dapat terlihat 

melalui sedikitnya interaksi antara brand dengan target market secara 

online maupun offline. Dibandingkan dengan kompetitor sejenins yang 

bertumbuh dengan pesat karena sering mengadakan event seperti 

workshop atau give away, Padma Eleanor belum pernah mengadakan 

event apapun, serta minimnya promosi yang dilakukan oleh Padma 

Eleanor, membuat brand ini membutuhkan sebuah kegiatan yang 

meningkatkan brand awareness. Maka dari itu dibuatlah brand 

activation guna meningkatkan brand awareness dan brand positioning 

dari Padma Eleanor. Menurut Drs. Paul G. Alberts (dalam Winata, 2018) 

brand activation adalah bentuk integrasi dari media komunikasi yang di 

sajikan secara kreatif guna mengaktifkan sebuah brand dikalangan 

pengguna untuk memberikan pengalaman dari produk/jasa yang 

meyakinkan, meningkatkan pembelian dan penyampaian informasi. 

Selain itu brand activation juga diartikan sebagai sebuah susunan 

kegiatan / acara yang berisi dengan kegiatan promosi serta dapat 

berinteraksi lebih dekat dengan calon pembeli (target market) yang 

dapat memberikan pengalaman pribadi akan suatu merek dan dapat 

menarik perhatian para target market (Ghinnudin, 2018). Sesuai dengan 

teori brand activation yang telah didapat, maka dari itu brand Padma 

Eleanor membutuhkan brand activation yang tepat guna meningkatkan 

awareness dan brand positioning pada kalangan target market. 
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1.2. Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, sesuai dengan 

latar belakang masalah yang ada adalah “Bagaiana merancang brand activation 

untuk brand Padma Eleanor serta media promosinya untuk meningkatkan brand 

awareness? 

1.3. Tujuan Perancangan 

 Tujuan perancangan dari penelitian adalah: 

a. Merancang brand activation serta media promosi yang sesuai dengan Padma 

Eleanor untuk meningkatkan brand awareness.  

1.4. Spesifikasi Perancangan  

a. Brand Activation Concept: 

 - Activation idea and startegy 

 - Activation rundown and budgeting 

b. Activation Branding 

 - Activation Logo 

 - Activation GSM (Logo philosophy, Logo elements, Minimum clear space  

    protection, minimum sizes, logo misuse, color variations, typography)  

 - Stationery (Bussines Card, Letter head and Envelope) 

 - Activation proposal (for key partners) 

c. Event Aplication 

 - Application Design (invitation, backdrops, ambience, ticketing booth, sign  

   system in digital imaging / pop up representation, NO MAKET) 

 - Giveaway promotional item (goodie bags including product sample if needed, 

   shirt, mug, pin, sticker, etc) 

 - Strategic Promotional MEDIA ( Marketing time line and minimum 8 media 

    concept) 

1.5. Manfaat Perancangan  

a. Memperkenalkan dan meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap 

produk Padma Eleanor 

b. Menambah refrensi desain untuk perancangan brand activation serta media    

promosi. 
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c. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

1.6. Batasan Perancangan 

a. Batsan Ilmu Komunikasi Visual 

b.  Batasan waktu hinga Mei 2020 

c. Batasan pengumpulan data melalui wawancara (f2f), interview online dan      

kuesioner 

d. Batasan Teknologi dan media yaitu AI, Lr, Ps dan media promosi cetak dan   

online 

 

1.7. Definisi Istilah   

a. Brand  activation dalah bentuk integrasi dari media komunikasi yang di sajikan 

secara kreatif guna mengaktifkan sebuah brand dikalangan pengguna untuk 

memberikan pengalaman dari produk/jasa yang meyakinkan, meningkatkan 

pembelian dan penyampaian informasi (Drs. Paul G. Alberts dalam Winata, 

2018). 

b. Brand awareness terkait dengan kekuatan merek dalam memori, sebagaimana 

tercermin oleh kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi berbagai elemen 

merek seperti nama merek, logo, simbol, karakter, pengemasan, dan slogan 

dalam kondisi yang berbeda.  Kesadaran merek menggambarkan kemungkinan 

bahwa suatu merek akan muncul dalam pikiran dalam situasi yang berbeda, dan 

kemudahan yang diberikannya dengan memberikan berbagai jenis isyarat.  

Pemasar menggunakan beberapa ukuran kesadaran elemen merek. "Memilih 

yang tepat adalah masalah mengetahui pentingnya relatif kesadaran merek 

untuk perilaku konsumen dalam kategori dan peran yang dimainkannya dalam 

keberhasilan program pemasaran (Keller, 2013). 

c.  Media promosi adalah salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

penting dilaksanakan oleh perusahaan untuk melakukan pemasaran 

produk/jasa, selain itu promosi juga berperan untuk memberi penjelasan 



 

 10 

produk/jasa dan meyakinkan calon target market tentang produk/jasa yang 

ditawarkan (Daud dalam Kurnia, 2019). 

d. Customer behaviour adalah tingkah laku konsumen yang berkesinambungan 

dengan brand yang dapat menajdi insight yang memiliki fungsi untuk brand 

tersebut (Engel et al, dalam Elfan 2019). 

e. Essential oil merupakan hasil penyulingan dari bagian-bagian pada tumbuhan 

sedangkan fragrance oil merupakan minyak tiruan yang dicampurkan dengan 

esktrak bahan sintetis (kimia). Essential oil murni akan lebih berpengaruh pada 

tubuh dibandingkan dengan fragrance oil yang memberikan aroma melalui bahan 

sintetis. Maka dari itu penggunaan essential oil yang dicampurkan dengan 

fragrance oil kurang efektif dari pada penggunaan essential oil murni (Utami, 

2019). 
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1.8. Metode Perancang  
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