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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi brand Padma Eleanor 

yaitu butuhnya brand awareness agar lebih dikenal oleh masyarkat luas, maka 

solusi yang diberikan adalah dengan melakukan brand activation. Selain 

peningkatan brand awareness, Padma Eleanor juga membutuhkan brand 

positioning dan  penempatan segmen pasar dikarenakan target market dari brand 

ini cukup tersegmentasi, maka dibutuhkan perhatian khusus untuk lebih mengenali 

consumer behaviour dari Padma Eleanor. Target market Padma Eleanor adalah 

generasi milenial menengah ke atas berumur 18-30 tahun yang memiliki 

keseharian yang cukup padat dan tidak memiliki waktu untuk relaksasi. 

Brand activation yang akan dilakukan berupa workshop yang akan 

memberikan brand experience secara langsung kepada konsumen, berupa 

kegiatan yang berguna sebagai penanaman brand positioning di benak 

konsumen, dan akhirnya konsumen akan melakukan brand recall untuk kembali 

dan membeli produk dari Padma Eleanor.  

Pengalaman yang di berikan kepada konsumen akan menetap pada benak 

konsumen sehingga konsumen mendapatkan brand experience dan memberikan 

brand awareness kepada Padma Eleanor. 

Konsep desain yang digunakan adalah konsep Scandinavian dimana 

akan membawa konsumen ikut merasakan pengalaman berada di lingkungan 

natural / alam dan melakukan relaksasi dengan aroma-aroma serta tumbuhan 

yang ada di sekitarnya.  

Konsep brand activation yang akan dilakukan  oleh Padma Eleanor 

adalah dengan mengadakan sebuah workshop. Dimana dalam workshop ini akan 

diadakan kegiatan mencampurkan berbagai jenis essential oil, yang dapat 

memberikan pengalaman pribadi melalui aromanya yang unik. Setelah itu akan 

diadakan pembuatan wax sachet, guna menambah brand experience konsumen 

terhadap produk Padma Eleanor. Wax sachet yang merupakan gantungan / 

pewangi ruangan yang terbuat dari lilin dan dicampurkan oleh essential oil yang 

dibuat konsumen, akan ditambahkan bunga-bunga kering sehingga menimbulkan 

kesan estetik untuk ruangan.  
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Ruangan workshop akan didekor seperti alam sesuai konsep skandinavia 

sehingga mampu membuat konsumen merasa bersatu dengan alam.  

Maka dari itu tersusunlah perancangan brand activation untuk Padma Eleanor 

yang sesuai bagi kaum milenial sehingga dapat mengurangi stres melalui lilin 

aroma terapi. 

3.2. Konsep Perancangan 

 3.2.1 Brand Verbal 

  Padma Eleanor merupakan produk yang bergerak dibidang home decor 

dan mental health. Padma Eleanor menjual produk berupa lilin aroma terapi serta 

minyak essential oil yang terbuat dari bahan natural. Produk lilin yang terbuat dari 

soy wax murni tanpa campuran wax lain, dipadukan dengan minyak essential oil. 

Essential oil yang digunakan oleh Padma Eleanor merupakan essential oil murni 

yang berfungsi menenangkan tubuh dan pikiran saat kondisi stres dan memiliki 

emosi yang tidak stabil. Selain itu, aroma dari essential oil ini dapat memberikan 

pengalaman pribadi sesuai dengan aromanya. Lilin aroma terapi ini selain dapat 

digunakan sebagai pengharum ruangan, juga berfungsi mempercantik ruangan 

karena memiliki desain yang estetik. 

 

3.2.2 Brand Attributes 

  Kata kunci yang didapat dari brand Padma Eleanor adalah relaksasi, 

natural dan experience. Memberikan pengalaman relaksasi secara alami.  

 Relaksasi pada brand ini dapat difilosofikan sebagai bunga teratai yang hidup di 

lumpur, namun tetap dapat tumbuh indah. Dari filosofi tersebut diharapkan para 

target market yang menggunakan brand ini nantinya dapat tetap tenang / terhindar 

dari mental illness meskipun berada dilingkungan yang padat dan penuh dengan 

tekanan dari pekerjaan. Kata berikutnya adalah kata Natural, disini diartikan 

memberikan sebuah janji pada konsumen, bahwa Padma Eleanor jujur 

menggunakan bahan alami dari alam tanpa campuran bahan-bahan yang 

berbahaya/kimia untuk kesehatan tubuh. Kata terakhir yaitu, Experience, karena 

Padma Eleanor percaya bahwa pengalaman dari konsumennya sangatlah penting 

untuk kepuasan konsumen dan perusahaan. Maka dari itu Padma Eleanor 

percaya melalui experience konsumen dapat membantu brand Padma eleanor 

tumbuh dan berkembang melalui dorongan / support dari para konsumen. Maka 
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dari itu lahir lah brand tagline Escape to Nature. Brand activation ini mengajak para 

konsumennya untuk keluar dari lingkungan biasanya, untuk melakukan kegiatan 

yang bersifat memberi rileksasi pada diri melalui pencampuran essential oil hingga 

menghias wax sachet dengan tumbuhan kering.  

 3.3.3 Brand Tagline 

  Brand tagline yang didapat berdasarkan penjabaran dari brand attribute 

Padma Eleanor adalah Escape to Nature.  

3.3 Konsep Gaya Desain 

  Konsep gaya desain yang dapat digunakan untuk perancangan media 

promosi serta brand activation pada Padma Eleanor, adalah gaya desain 

Scandinavian. Gaya desain ini pertama kali dipopulerkan oleh Gunnan Asphund 

(1885-1940) di Swedia, tempat asal gaya desain ini. Aliran Scandinavia  

cenderung menggunakan elemen desain yang simple , patterns  yang disusun 

sedemikian rupa menghasilkan sebuah pattern yang simple (Prajugo, Wicandra, 

Aniendya, 2014) Menurut Ingrid Somar, desain Scandinavian adalah desain 

minimalis yang merupakan serapan dari alam atau raw material, seperti warna-

warna pada kayu, daun dan bebatuan (Somar dalam Pricillia, 2018). Hal ini dapat 

dipertegas melalui teori yang mengatakan bahwa scandinavian merupakan 

sebuah kesederhanaan dan keanggunan. Gerakan modernis yang terjangkau 

dengan fungsionalisnya tanpa mengorbankan keindahan dan kualitas, sangat 

beroengaruh dengan gaya desain scandinavian. Selain itu bangsa Scandinavian 

sangat menyukai alam, mereka senang melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan alam (Made, & et al, 2018). 

Berikut terdapat beberapa karakteristik dari desain Scandinavian menurut Samara 

(dalam Rivera,  2019): 

- Elemen (bunga, buah, tipografi dan bentuk geometri) dan warna Natural  

- Sederhana dan bersih 

- Ceria (nuansa natural) 

- Simplicity, minimalism, dan functional 

- Penggunaan warna alami untuk menambah suasana dan kesan dekat dengan 

alam. Penggunaan warna netral / monokrom membuat warna desain lebih flexibel 

dalam menerima warna komplementer lain. 

- Menggunakan pola dalam berbagai warna, tidak hanya warna netral saja. 
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 Moodboard 

  Gambar 3.4 Moodboard 

  Sumber: Milik Pribadi 

 

3.3.1 Konsep Layout 

  Konsep layout keseluruhan yang merupakan turunan dari brand 

activation yang menggunakan gaya desain skandinavia adalah minimalis, simple 

and clean. Sesuai dengan karakteristik dari Scandinavian, layout dari Escape To 

Nature hanya menampilkan sedikit elemen yang memiliki fungsi mempercantik 

layout tersebut. Logogram dan logotype merupakan elemen utama dari sebuah 

layout, yang merupakan pada setiap design nya. Layout akan tetap simbang, 

berkomposisi proposional dan memaksimalkan penggunaan white space. White 

space dapat memberikan kesan cantik dan simple, yang akan memberi efek 

sooting dan calming, tidak berlebihan dan dapat terfokus dengan objek tersebut 

karena meminimalisir elemen (Golombisky, 2016) 
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3.3.2 Logo dan Elemen Design 

Gambar 3.5 Logo Escape To Nature 

Sumber: Milik Pribadi 

 

  Escape to Nature merupakan kegiatan yang mengajak konsumen untuk 

bermain bersama alam. Maka dari itu lahir lah sebuah logo yang terdiri dari 

logogram dan logotype. Logotype disini bertuliskan “Escape to Nature by Padma 

Eleanor”  

menggunakan upercase pada tulisan Escape to Nature agar menjadi point of 

interest dari logo tersebut yang diikuti oleh logo dari brand Padma Eleanor. 

Logogram bergambarkan illustrasi tumbuhan yang mengartikan alam dan natural. 

Bentuk dari logogram ini adalah hati yang difilosofikan sebagai sebuah kasih dan 

kejujuran penggunaan bahan yang alami. Logogram memiliki warna hijau yang 

diartikan sebagai refreshing.  

  Elemen desain dari Escape to Nature adalah tumbuhan itu sendiri, yang 

memberikan kesan alam. Terdapat elemen sederhana berbentuk abstrak yang 

menggambarkan gaya desain scandinavian guna mempercantik layout.  

 

3.3.3. Typografi 

  Typografi adalah unsur yang penting dalam desain, karena dapat 

mempengaruhi emosi dari pembaca (Winata, 2019). Brand Activation dari Padma 

Eleanor menjadikan tipografi sebagai logonya.  

  Logotype menggungakan gabungan dari 3 font yaitu typeface utama 

adalah Trajan Pro 3. Trajan Pro 3 merupakan typeface serif yang disebut juga 

counterstroke. Font ini disebut  counterstroke karena kaarena memiliki garis kecil, 

sehingga font ini lebih mudah dibaca karena dapat menuntun mata sang pembaca 

melalui garis dan dapat memberikan kesan elegan dari stroke yang tebal tipis 
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(www.dumetschool.com ,2016) Selain itu, font serif juga memiliki tingkat 

readibilitas yang cukup baik.  

Gambar 3.6 Font Escape To Nature 

Sumber: Milik Pribadi  

 

Selanjutnya adalah typeface Vera Humana 95 yang terletak pada kata “by”. 

Penggunaan typeface sans ini memberikan kesan simple, modern serta tidak 

terlalu menonjol.  

Selanjutnya adalah logo dari brand Padma Eleanor yang menggunakan typeface 

script yang bernama Made The Artist. Padma Eleanor menggunakan typeface ini 

untuk memberi kesan “follow the flow” santai dan tetap elegan.  

 

3.3.4 Palet Warna 

Gambar 3.7 Color Palette Escape To Nature 

Sumber: Milik Pribadi 

https://www.dumetschool.com/blog/Psikologi-Berbagai-Jenis-Font-Dalam-Bidang-Desain-Grafis
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Seluruh media dan aplikasi dari desain activation ini menggunakan 

konsep warna Scandinavian yaitu warna natural, monokrom dan earth tone.  

Sesuai dengan konsep Scandinavian yang menggambarkan alam dan alami, 

maka warna-warna berikutlah yang digunakan untuk memberikan kesan yang 

dituju: 

Refrshing : warna hijau, biru dan putih. Kesan yang diberikan dari komposisi warna 

ini aalah sejuk, dingin dan bersih. 

Natural : warna natural merupakan warna earth tone yang bisa memberi kesan 

rustic dan jiwa yang kuat. Biasanya warna-warna ini tersusun dari 

komposisi warna panas yaitu  hiaju, merah, oranye dan coklat 

Netral : memberikan kesa/aura organik terdiri dari warna abu-abu, krem dan hija 

muda. 

 

3.3.5 Gaya Fotografi 

  Gaya fotografi yang digunakan sesuai dengan karakteristik dari 

scandinavian yaitu minimalis dan simple. Menggunakan konsep white space 

sehingga produk dapat menjadi unsur utama. Selain itu hasil dari foto akan 

menambah suasana yang menggambarkan scandinavian. 

     Gambar 3.8 Foto Produk Escape To Nature 

Sumber: Milik Pribadi 
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3.4 Konsep Pemilihan Media 

   

  Pemilihan media merupakan hal terpenting agar dapat memasuki pasar 

sesuai dengan target konsumen yang telah ditentukan. Pengelompokan 

konsumen di pasar dibutuhkan demi meningkatnya peluang terjadinya transaksi 

agar usaha pemasaran yang dilakukan bisa meningkat ( Susanto, 2013). 

Segmentasi pasar ini bertujuan untuk mengklarifikasi pasar sesuai dengan 

karakteristiknya yang dibagi menjadi beberapa aspek yaitu, aspek Demografis, 

Psikografis, Perilaku, dan Geografis. (Ridho Aldily, 2017:98).  Berikut adalah 

penjabaran aspek-aspek tersebut sesuai dengan target konsumen yang sesuai : 

a. Geografis: Surabaya, Jakarta, Bali. 

b. Demografis: Wanita berumur 18-30 tahun, berprofesi sebagai pelajar 

mahasiswa dan pekerja kantoran, dengan status perekonomian 

menengah keatas. 

c. Psikografis: Mudah stres dan insomnia, suka menikmati wewangian   

dan memiliki gaya hidup yang cukup mewah, karena dengan 

menggunakan aromaterapi mereka akan merasa lebih baik. 

d. Behavioral: Usage Related Variable (pengguna berada pada 

kebutuhan yang dirasakan berdasarkan keperluan). Konsumen merasa 

stres atau insomnia maka konsumen tersebut merasa membutuhkan 

lilin aromaterapi agar merasa lebih baik dan rileks. 

 

Berdasarkan teori VALS terget konsumen Padma Eleanor adalah orang-orang 

yang memikirkan status oriented (achievers) dan action oriented (experiencers). 

Menurut Susanto (2013) para achievers merupakan orang-orang yang 

memikirkan status sosial, mudah terpengaruh dan menyukai produk-produk 

mahal. Disisi lain target Padma Eleanor merupakan experiencers, orang-orang 

yang suka mengikuti tren, memiliki perilaku konsumtif, suka mencoba hal baru dan 

tantangan serta tidak disertai pemikiran yang panjang. Dapat disimpulkan bahwa 

target Padma Eleanor merupakan wanita sosialita berumur 18-30 tahun, yang 

biasanya menyukai produk-produk mahal. Selalu memikirkan status sosialnya 

dengan cara membeli barang sesuai tren atau mengikuti sebuah acara yang 

sedang tren pada masanya. Hal ini digunakan untuk memperbarui konten media 

sosial salah satunya Line dan Instagram. Maka dari itu media yang akan 
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digunakan oleh Padma Eleanor dalam acara Escape To Nature untuk membantu 

kelancaran brand activation adalah media-media yang sering digunakan oleh 

kalangan milenial serta mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif serta dapat 

memberi pengalaman pribadi  yang menyenangkan untuk penggunanya. Berikut 

adalah media yang utama yang merupakan identitas brand itu sendiri : 

   

  - Kartu Nama 

 Media komunikasi yang cukup penting. Melalui kartu nama  

 konsumen dapat memiliki data pribadi dari brand tersebut 

seperti email, nomor telpon dan alamat. 

  - Letterhead dan Envelope 

   Media komuikasi yang digunakan oleh perusahaan dengan  

   konsumen secara formal. 

  - Apron  

   Sebagai media pengenal ketika menjaga booth/ sedang  

   mengadakan workshop. 

  - Signage 

   Tanda pengenal pada lokasi ketika mengadakan pameran atau 

   workshop. 

 

 Terdapat 5 chanel phase untuk menentukan konsep sebuah media sesuai  

 dengan media yang sudah dipilih: 

a. Awareness Phase : Tahap dimana Memberi dan membawa 

awareness dan positioning mengenai produk yang ditawarkan 

b. Evaluation Phase : Membantu konsumen agar mudah mengevaluasi 

Value Proportition dari produk tersebut dan menciptakan sudut 

pandang sendiri terhadap prodok. 

c. Purchase Phase : Memfasilitasi terjadinya transaksi jual/beli (tahap 

pembelian) 

d. Delivery Phase : tahap penyampaian value proportition (dalam wujud 

barang atau  pengalaman) pada konsumen. 

e. Aftersales Phase : Menyediakan sarana pendukung pasca transaksi 

jual-beli (after sales service). 
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Berikut adalah media promosi yang digunakan oleh Escape To Nature by Padma 

Eleanor, sesuai dengan chanel phase diatas: 

 a. Awareness Phase 

  GSM (Graphic Standard Manual) 

  Merupakan panduan atau pedoman utama logo Escape To 

Nature, agar nilai dan esensi brand dapat tersampaikan dengan baik, 

sehingga dapat meningkatkan awareness pada masyarakat mengenai 

brandi ini. GSM akan dikonsepkan sesuai dengan gaya desain dari logo 

Escape To Nature dan akan dipajang pada saat pameran. 

 

  Giveaway 

  Giveaway merupakan strategi marketing yang dapat dilakukan 

oleh semua bisnis. Giveaway adalah salah satu teknik marketing yang 

memiliki biaya rendah serta berdampak tinggi bagi yang mengadakan. 

Menurut Ika giveaway juga dapat menimbulkan interaksi pelanggan yang 

akan memberikan dampak berupa brand awareness yang lebih cepat 

(dalam Elfan, 2019). Hal ini merupakan strategi marketing yang mudah 

dan low cost namun sangat efisien. Cara marketing ini cocok untuk bisnis 

baru yang belum dikenal oleh masyarakat sekitar. Giveaway yang akan 

dilakukan masih memiliki konsep yang sama dengan acara dan giveaway 

yang diberikan merupakan salah satu dari produk Padma Eleanor. 

 

c. Evaluaation Phase 

  Instagram 

  Instagram merupakan media sosial yang sangat sering 

digunakan dan sangat populer dikalangan milenial. Menurut Lijie Zhou 

(2017) sebanyak 80% masyarakat yang menggunakan instagram 

mengikuti akun bisnis dan dikarenakan memiliki berbagai macam fitur 

yang mudah instagram diminati banyak penggunanya untuk 

menghabiskan waktu online dan berbelanja. Selain untuk melakukan 

transaksi jual beli, instagram juga dapat digunakan untuk tempat berbagi 

informasi, menyampaikan promo, giveaway serta merupakan 

tempat/sarana membuat porfolio untuk bisnis (Sianarso, 2019). 

Instagram akan di desain sesuai dengan konsep dasar dari acara ini. 
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Dimana akan menggunakan warna yang menunjukan earth tone dengan 

elemen-elemen desain yang simple. Dengan cara demikian masyarakat 

memiliki insight tersendiri dan dapat mengevaluasi value proportition  

dari brand tersebut. 

 

 c. Purchase Phase 

  Line@ dan WA 

  Pengguanaan media online yang bersifat direct message ini 

akan lebih simple dan mudah bagi para konsumen apabila ingin 

melakukan transaksi jual beli serta mendapatkan informasi mengenai 

acara-acara mendatang. Tanpa harus bertanya, konsumen yang 

mengikuti akun bisnis LINE@ dan WA akan otomatis mendapat info 

berupa promo dan acara mendatang, selain itu tanpa harus memasukan 

nomor/id, konsumen dapat menekan link di Instagram untuk 

berhubungan langsung dengan mudah. 

 

 d. Delivery Phase 

  Interactive Booth dan Workshop 

  Melalui booth yang menarik (pop up booth) brand tersebut 

mampu menarik perhatian para konsumen serta memberikan 

pengalaman pribadi dan touchpoint antara konsumen dengan brand 

(Liembawati, Brahmana, & Dharmayanti, 2014). Escape To Nature akan 

mengadakan sebuah acara workshop dan mengikuti pameran, yang 

diharapkan dapat menayampaikan value proportition dengan benar 

kepada para konsumen. Kedua acara ini digunakan sebagai wadah untuk 

menyalurkan brand experience secara langsung kepada konsumen, 

sehingga konsumen dapat memiliki pengalaman secara langsung dan 

merasakan insight dari acara Escape To Nature. Pengalaman yang 

didapat berupa konsumen bisa mencapurkan essential oil dan menghias 

wax sachet dengan bunga-bunga kering. Ditambah lagi aroma dari 

essential oil yang menyebar ke seluruh ruangan dan dikelilingi oleh 

kebuh bunga kering. Selanjutnya adalah konsumen membagi 

pengalaman tersebut melalui Insta Story guna melakukan brand 

recognition kepada konsumen lainnya, sehingga brand awareness 
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meningkat dan mendapat penyampaian atau penjelasan mengenai value 

proportition yang sebenarnya. 

   

  Poster Acara Digital dan Non Digital 

  Poster merupakan media untuk mempromosikan event dan 

memiliki fungsi yang bersifat mengundang para pembaca (Rivera, 2019). 

Terdapat dua jenis poster yaitu digital dan non digital. Poster digital 

memiliki kelebihan tidak mengeluarkan biaya dan lebih mudah untuk 

disebarkan melalui media online lainnya, sehingga orang-orang dapat 

dengan mudah menjangkau informasi yang ada (Edina, Damayanti dan 

Cahyadi, 2015). Sedangkan poster non digital akan diprint. Poster ini 

memiliki tujuan yang sama dan akan ditempelkan pada lokasi workshop. 

Dengan demikian, poster ini diharapkan dapat mengundang orang-orang 

yang mendatangi lokasi tersebut. 

   

  Invitation card 

  Kartu undangan memiliki makna tersendiri ketika digunakan 

dalam sebuah acara. Menurut Evelyn kesan yang ditimbulkan dari media 

cetak ini adalah gengsi yang tinggi dan dapat mempermudah brand untuk 

mengkomunikaskan pesannya (dalam Elfan, 2019). Pesan yang akan 

disampaikan berupa konten yang berisi ajakan untuk menghadiri sebuah 

acara, dan detail lokasi dan waktu dari acara tersebut. Target audience 

acara ini adalah beberapa orang spesial yang membantu kelancaran 

acara ini. Pemberian undangan akan disampaikan secara tatap muka 

agar formal dan value proportition acara dapat tersampaikan dengan 

baik. 

 

  Name Tag 

  Name Tag merupakan alat pengenal yang digunakan target 

market ketika mengikuti workshop. Melalui name tag, para peserta akan 

merasa sebagai salah satu bagian dari acara tersebut. 
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 e. After Sales Phase 

  Tote bag 

  Tote bag merupakan salah satu media promosi yang 

digunakan karena cukup memberi umpan balik yang baik. Ketika para 

audience selesai melakukan workshop dan bagi konsumen yang 

mengunjungi booth akan mendapatkan tote bag. Hal tersebut 

melambangkan servis yang baik. Tote bag ini juga dapat digunakan untuk 

kegiatan sehari-hari yang mampu meningkatkan brand awareness bagi 

masyarakat sekitar.  

   

  Voucher Diskon 

  Voucher merupakan media promosi yang sangat disukai oleh 

masyarakat. Melalui media promosi voucher diskon, akan mendorong 

konsumen untuk melakukan pembelian produk dan dapat meningkatkan 

volume penjualan secara cepat (Lukiti & Saniscara, 2016). Voucher akan 

diberikan kepada peserta workshop sebagai tanda terima kasih karena 

sudah mengikuti workshop, dan diharapkan mereka akan membeli 

produk Padma Eleanor. 

   

  Sertifikat 

  Sertifikat merupakan tanda apresiasi kepada peserta, karena 

sudah berhasil mengikuti workshop dengan baik, dan berhasil berkreasi 

dengan kreatif. Selain itu sertifikat menandakan keberhasilan peserta 

karena mampu menerima teori dan mengikuti langka-langkah dengan 

baik. 

    

  Point Card 

  Point card merupakan media promosi berupa penghargaan 

yang dikumpulkan melalui stiker/stamp pada sebuah kartu dan dapat 

ditukarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Bagi para peserta yang 

mengikuti workshop dan membeli produk saat pameran akan 

mendapatkan point card untuk mengumpulkan reward. 
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  Thank you card 

  Merupakan media promosi berupa kartu guna menyampaikan 

bentuk terima kasih, karena sudah memberi kepercayaan, perasaan 

nyampan dan berkemungkinan klien akan kembali untuk membeli produk 

Padma Eleanor. 

 

3.4.1 Target Audience dan Touchpoint 

 Berikut adalah program media Escape To Nature: 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1. Line@ dan WA  Februari 2020 - 

Mei 2020 

Informasi acara dan 

promosi secara pribadi 

dan online 

Fasilitas sarana 

jual beli.  

 

2 Instagram Februari 2020 - 

Mei 2020 

Inastagram feed, story 

dan ads (online) 

Membangun 

awareness dan 

evaluasi value 

proportition 

3 GSM 18 April 2020 

dan 30-3 Mei 

2020 

saat mengikuti 

workshop dan pameran 

Membangun 

awareness 

mengenai brand 

4 Poster Digital 

dan non digital 

Maret 2020 - 

April 2020 

Instagram dan Kudos 

Cafe. Line@ dan WA. 

Penyampaian VP 

acara pada 

konsumen 

5 Pameran dan 

Workshop  

18 April 2020 

dan 30-3 Mei 

2020 

Saat mengikuti 

workshop dan pameran 

Penyampaian VP 

dan membangun 

awareness 
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6 Giveaway April 2020 Giveaway by Padma 

Eleanor 

meningkatkan 

brand awareness 

7 Tote Bag 18 April 2020 

dan 30-3 Mei 

2020 

saat mengikuti 

workshop dan pameran 

meningkatkan 

brand awareness 

dan after sales 

service. 

8 Invitation card 

and nametag 

18 April 2020 Saat mengikuti 

workshop 

Penyampaian VP 

9 Point card and 

Thank you Card 

18 April 2020 

dan 30-3 Mei 

2020 

saat mengikuti 

workshop dan pameran 

after sales service 

10 Sertifikat 18 April 2020 Saat mengikuti 

workshop 

after sales service 

11 Voucher Diskon 18 April 2020 Saat mengikuti 

workshop 

meningkatkan 

brand awareness 

dan after sales 

service 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

Sumber: Milik Pribadi 
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3.4.2 Anggaran Belanja Desain dan Produksi 

 Berikut adalah anggaran belanja desain dan produksi  Escape To Nature: 

NO MEDIA KATEGORI HARGA SATUAN TOTAL 

1 Instagram 1. Ads (Mar-Mei) 

2. Jasa Video 

motion 

3. Giveaway 

1. Rp. 50.000 

2. Rp. 500.000 

3.   Rp. 150.000 

3 bulan 

1 paket 

2 orang 

RP. 150.000 

RP. 500.000 

RP. 300.000 

2 Stationery 1. Kop Surat 

2. Amplop  

1. Rp. 1.000 

2. Rp. 2.500 

10 lembar 

10 lembar 

Rp. 10.000 

Rp. 25.000 

3 Event 

Workshop  

1. Biaya Produksi 

2. Apron 

3. Signage 

4. Venue 

5. Poster Acara 

6. Invitation Card 

7. Business Card 

8. Kertas Name 

Tag 

9. Plastik Name 

Tag 

10. Voucher Diskon 

11. Paid Promote 

1. RP. 

2.000.000 

2. RP. 110.000 

3. RP. 8.000 

4. RP. 700.000 

5. RP. 8.000 

6. RP. 8.000 

7. RP. 8.000 

8. Rp. 8.000 

9. RP. 1.000 

10. Rp. 8.000 

11.  Rp. 500.000 

1 paket 

2 buah 

1 lembar 

1 tempat 

2 tempat 

1 lembar 

2 lembar 

2 lembar 

15 pcs 

2 lembar 

1 paket 

RP. 2.000.000 

RP. 220.000 

RP. 8.000 

RP. 700.000 

RP. 16.000 

RP. 8.000 

RP. 16.000 

RP. 16.000 

RP. 15.000 

Rp. 16.000 

Rp. 500.000 

4 Packaging 1. packaging EO 

2. packaging wax 

1. RP. 25.000 

2. RP. 45.000 

1 paket 

1 paket 

RP. 25.000 

RP. 45.000 

5 Merchandise 1. goodie bag 

2. sticker 

3. point card 

4. thankyou card 

1. RP. 14.000 

2. RP. 25.000 

3. RP. 8.000 

4. RP. 8.000 

20 pcs 

4 lbr A3 

2 lbr A3 

2 lbr A3 

RP. 280.000 

RP. 100.000 

RP. 16.000 

RP. 16.000 
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NO MEDIA KATEGORI HARGA SATUAN TOTAL 

6 Pameran 1. pembuatan 

booth  (sewa 

tukang) 

2. cat 

3. dekorasi 

1. RP. 500.000 

 

2. RP. 150.000 

3. RP. 500.000 

2 org 

 

2 

1 paket 

RP. 1.000.000 

 

RP. 300.000 

RP. 500.000 

 TOTAL    RP. 6.782.000 

 

Tabel 3.2 Budgeting 

Sumber: Milik Pribadi 

3.5 Uji Coba Produk 

  Uji coba produk merupakan tahap uji coba untuk menguji seberapa 

besar daya tarik dan efektifitas desain bagi audience berupa prototype. 

Membutuhkan brand serta media pendukung dari sebuah perusahaan untuk 

menciptakan brand image yang tertanam di benak masyarakat (Yi Zhang, 2015). 

Maka dari itu dilakukanlah observasi untuk mengetahui bagaimana daya tarik 

dari prototype yang sudah dibuat, kemduian hasilnya akan di bahas di bab IV. 

 

3.5.1 Desain Uji Coba (Tightissue) 

 a. Logo  

Gambar 3.9 Logo Escape To Nature (Sumber: Milik Pribadi) 
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 b. Letterhead 

  Gambar 3.10 Letterhead (Sumber: Milik Pribadi)  

  

c. Envelope 

        Tabel 3.11 Envelope (Sumber: Milik Pribadi) 

 

d. Business Card  

Gambar 3.12 Envelope (Sumber: Milik Pribadi)  
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 e. Thank you Card 

               Gambar 3.13 Thankyou Card (Sumber: Milik Pribadi)  

 

 f. Invitation Card 

              Gambar 3.14 Invitation Card (Sumber: Milik Pribadi)  

 

 g. Point Card 

            Gambar 3.15 Point Card (Sumber: Milik Pribadi)  
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 h. Voucher Diskon 

                 Gambar 3.16 Voucher (Sumber: Milik Pribadi)  

 

 i. Name Tag 

           Gambar 3.17 Name Tag (Sumber: Milik Pribadi)  

 

 

j. Signage 

            Gambar 3.18 Door Sinage (Sumber: Milik Pribadi)  
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 k. Apron        

     Gambar 3.19 Apron (Sumber: Milik Pribadi)  

 

 

 

l. Tote Bag 

             Gambar 3.20 Tote Bag (Sumber: Milik Pribadi)  
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m. Instagram 

          Gambar 3.21 Feed Instagram (Sumber: Milik Pribadi)  

 

n. Poster Acara 

                 Gambar 3.22 Poster (Sumber: Milik Pribadi)  
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 o. Serifikat Peserta 

       Gambar 3.23 Sertifikat Peserta (Sumber: Milik Pribadi)  

 

 p. Booth 

            Gambar 3.24 Booth Pameran (Sumber: Milik Pribadi)  
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3.5.2  Subjek Uji Coba (Responden / Extreme dan Expert User) 

  Untuk menguji pengaruh efektifitas dari desain, media promosi dan 

acara yang telah dibuat oleh Padma Eleanor maka dilakukan test market guna 

mendapatkan target market yang sesuai. Subjek pada uji coba ini adalah extreme 

dan expert user. Penggalian data pada subjek akan dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara.  

Sebaiknya menggunakan metode wawancara yang terstruktur seperti 

wawancara yang sudah disiapkan untuk mendapatkan informasi dari 

narasumber (Esterberg dalam Elfan, 2019). Untuk melakukan panduan 

wawancara tersebut sebaiknya disiapkan checklist pertanyaan. Selain itu 

pemilihan extreme dan expert dapat menggunakan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (dalam Elfan, 2019) teknik purposive sampling merupakan 

teknik pengabilan sebuah sampel didasari dengan pertimbangan tertentu, 

sehingga hasilnya dapat relevan dengan topik yang diteliti karena tidak semua 

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan topik. Setiap subjek yang dipilih 

memiliki alasan tersendiri dengan sebuah tujuan tertentu.  

  

 Expert user yang akan menjadi narasumber merupakan pakar branding. Berikut 

adalah karakteristik expert user: 

a) Pakar branding, Lia Sidik. Beliau bekerja sebagai branding strategist dan 

designer grafis. Lia Sidik adalah designer international lulusan LimKokWing 

University of Creative Technology, Malaysia dengan gelar doktor. Disela 

waktu yang kosong beliau sering melakukan sharing ilmu melalui kelas 

atau seminar. Wawancara akan seputar mengenai review dari media 

promosi dan design yang telah dibuat serta review strategi brand activation. 

b) Pakar branding, Priyantono Rudito  yaneg merupakan Executive Director 

of co-branding di Ministry Tourism Republik Indonesia. Beliau memiliki 

gelar Master of Business di bidang Marketing, maka dari itu wawancara 

akan akan dilakukan seputar membahas review branding dan teknik 

marketing yang digunakan. 

c) Pakar branding, Cinthya Noviana merupakan brand disigner lulusan 

Universitas Ciputra, saat ini bekerja sebagai freelancer UI/UX designer. 

Wawancara akan seputar review branding, serta review strategi dari brand 

activation. 
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Sedangkan untuk ekstreme extreme yaitu: 

a) Putu Dita Anggasari, wanita 30 tahun yang bekerja sebagai freelancer dan 

homesteader. Selain pernah menggunakan produk dari Padma Eleanor, 

narasumber ini juga sangat menyukai wewangian dan mendukukng 

product lokal.  

b) Krisnita, merupakan wanita berumur 30 tahun yang bekerja sebagai 

wiraswasta. Beliau juga suka menggunakan minyak essential oil dan 

mendukung produk lokal. Selain itu belau merupakan pelanggan tetap dari 

Padma Eleanor. 

c) Lynette Antonia, mahasiswa 22 tahun. Lynette merupakan mahasiswa 

yang memiliki hobi mengkoleksi  wewangian dan pernah menggunakan 

produk dari Padma Eleanor. 

 

Agar lebih efektif dan dapat mengetahui segala kekurangan serta mencari data 

yang mendalam untuk mengevaluasi acara workshop Escape To Nature, maka 

akan digunakan metode FGD (Focus Disscusion Group) secara online dengan 

target market. Metode FGD merupakan metode pengumpulan data primer secara 

kualitatif melalui wawancara kepada kelompok tersebut, untuk mendapatkan data 

secara mendalam. FGD memiliki karakteristik seperti berikut, terdiri dari kelompok 

kecil (7-11 orang) sehingga masing-masing individu berkesempatan untuk 

menyampaikan pendapatnya, bersifat homogen seperti persamaan gender, status 

pekerjaan, dan yang lainnya menurut Indrizal (dalam Rivera, 2016). Fungsi FGD 

pada umumnya adalah untuk mengetahui tentang citra dari produk, desain 

produk, hal-hal yang membuat keputusan pada pembelian dan lainnya. Pada FGD 

kali ini terdiri dari 8 peserta, yang memiliki kesamaan ciri. Wanita berumur 19-23 

tahun dan memiliki status sosial menengah keatas yang sesuai dengan target 

market Padma Eleanor.  

 

Berikut adalah karakteristik dari peserta FGD: 

 - Flara Patricia, mahasiswi (22 tahun) 

 - Lynette Antonia, mahasiswi (22 tahun) 

 - Natasha Sabrina, pemilik Love Locale (22 tahun) 

 - Quita Amelia, mahasiswa (22 tahun) 

 - Theresia Hwidiani, mahasiswa (22 tahun) 
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 - Nadya Tavania, siswa SMA (18 tahun) 

 - Prisca Tivany, mahasiswi (20 tahun) 

 - Maria Laura, mahasiswi (22 tahun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.25 Suasana FGD Online 

 (Sumber: Milik Pribadi)  

 

 

3.5.3 Jenis Data 

  Metode yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan 

sekunder. Pengumpulan data primer berupa pengumpulan data melalui 

wawancara kepada extreme dan expert user (kulitatif). Menurut Suliyanto (2016), 

data primer merupakan data yang diraih sendiri oleh peniliti melalui sumber 

pertama yaitu narasumber, biasanya data didapat melalui wawancara atau 

pengisian kuisioner. Berikut adalah fokus pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada extreme, expert dan responden seputar branding, review desain dan 

acara aktivasi serta desain: 

 a. Expert User dibidang Brand : 

- Apakah kegiatan aktivasi berupa workshop dan giveaway yang akan 

diadakan sudah sesuai untuk memperkenalkan brand Padma Eleanor? 

- Apakah logo kegiatan aktivasi tersebut sudah menggambarkan filosofi   

dari kegiatan dan dapat secara efektif menjangkau market? 



 

 48 

- Tren design seperti apa yang saat ini sedang berlangsung? 

- Media promosi seperti apa yang sangat efektif untuk digunakan pada 

masa kini? 

- Bagaimana pendapat anda terhadap desain dan prototype yang ada? 

 

 b. Expert User  dibidang marketing: 

- Apakah kegiatan aktivasi berupa workshop dan giveaway yang akan 

diadakan sudah sesuai untuk memperkenalkan brand Padma Eleanor? 

- Media promosi seperti apa yang sangat efektif untuk digunakan pada 

masa kini? 

- Apakah ada saran untuk memarketingkan produk ini? 

 

c. Extreme User Padma Eleanor: 

- Untuk apa biasanya anda membeli essential oil atau lilin aroma terapi? 

- Bagaimana menurut anda prototype dari produk Padma Eleanor? 

- Media apa yang biasa adna gunakan untuk membeli sebuah produk?  

- Apa yang mempengaruhi keputusan anda untuk membeli sebuah 

produk? 

- Apakah anda memahami maksud dari pesan yang disampaikan melalui 

media promosi yang dibuat oleh Padma Eleanor? 

   

d. Pertanyaan kepada responden yang mengikuti worshop: 

- Apakah anda mengalami kenadala saat mengikuti workshop? 

- Apakah ada yang perlu di perbaiki dari segi produk? 

- Apakah ada kritik/saran untuk kegiatan workshop. 
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3.5.4 Instrumen Pengumpulan Data (Metode Penggalian Data Primer dan 

Sekunder) 

NO 

TEKNIK 

PENGUMPUL

AN DATA 

SUMBER DATA INSTRUMEN  

1 Wawancara  

(Kualitatif) 

Expert user Pakar 

Branding 

Lia Sidik 

Review desain, review media promosi 

dan review strategi brand activation. 

2 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Pakar 

Branding dan 

Marketing 

Priyantono Rudito 

Review branding dan teknik marketing 

untuk acara. 

3 Wawancara 

(Kualitatif) 

Expert user Pakar 

Branding 

Cinthya Noviana 

Review desain, review media promosi 

dan review strategi brand activation. 

4 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme User  

Pelanggan 

Putu Dita 

Reviewe prototype, strategi branding, 

konten media promosi, pemahaman 

pesan. 

5 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme User  

Pelanggan 

Krisnita 

Reviewe prototype, strategi branding, 

konten media promosi, pemahaman 

pesan. 

6 Wawancara 

(Kualitatif) 

Extreme User  

Pelanggan 

Lynette 

Reviewe prototype, strategi branding, 

konten media promosi, pemahaman 

pesan. 

7 FGD 

(kualitatif) 

Responden berupa 

peserta workshop 

online (uji coba) 

Efektivitas workshop dan review 

produk. 

   

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 Sumber: Milik Pribadi 
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