
Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Obelia Tato dimana perusahaan          

yang telah berjalan hampir setahun tetapi masih belum cukup dikenal oleh masyarakat, maka             

diperlukan strategi komunikasi pemasaran yang dapat meningkatkan Brand Awareness pada          

brand ‘’Obelia Tato” kepada masyarakat. 

Dalam pengembangannya, berbagai teori pemasaran seperti teori STP, Customer         

Behavior. Strategi Komunikasi Pemasaran, dan IMC (Integrated Marketing Communication)         

digunakan untuk menentukan Brand Campaign beserta dengan Media Komunikasi Pemasaran          

yang sesuai dengan kebutuhan brand Obelia Tato, yang kemudian dapat terintegrasi untuk            

meningkatkan Brand Awareness bagi perusahaan. 

Selain menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau calon customer,          

brand ‘’Obelia Tato’’ membutuhkan Brand Campaign dengan tema dan desain yang selaras            

sehingga mudah untuk dikenali dan dihafal oleh calon customer. Brand Campaign dari Obelia             

Tato memiliki nama “Make Your Own Mark”, yang memiliki arti “buatlah ‘tandamu’ (dengan             

aman”). Arti “Tanda” yang dimaksud mengacu kepada cara setiap orang untuk berekspresi            

yang tentunya memiliki keunikan masing masing, salah satunya adalah tato. Sementara ‘aman’            

yang dimaksud adalah dengan penggunaan peralatan tato yang tentunya steril dan aman. 

Setelah melakukan penggalian data, dan mempelajari teori pemasaran maka ditentukan          

kegiatan sebagai berikut : Merancang Brand Campaign beserta media promosi ‘’Obelia Tato’’            

untuk dapat meningkatkan Brand Awareness terhadap terhadap calon customer di Surabaya. 

3.2. Konsep Perancangan 

● Brand Verbal
Obelia Tato adalah sebuah bisnis jasa tato, dimana peran Obelia Tato adalah untuk            

membantu orang orang dalam mengekspresikan apa yang mereka cintai/ yang mereka          

rasakan melalui seni tato, dan misi utama kami : Membantu banyak orang           

mengekspresikan dirinya dalam seni tato dengan standar yang baik dan steril.
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● Brand Attributes 

Value sebagai kata kunci untuk mewakilkan Obelia Tato adalah membantu banyak           

orang mengekspresikan dirinya dalam atau dengan seni tato dengan standar yang baik            

dan steril. 

 
● Brand Line 

Brand line atau tagline yang dapat disimpulkan dari brand Obelia Tato adalah “Make             

Your Own Mark”. 
 
3.3 Konsep Gaya Desain. 
 

Konsep gaya desain yang digunakan dalam pengembangan model campaign ‘’Obelia          

Tato’’ adalah gaya Minimalis. Minimalis yang dimaksud tentunya untuk mendukung tujuan           

utama dari campaign yang diadakan, yaitu Make Your Own Mark. Dalam campaign ini             

menceritakan sudut pandang orang - orang terhadap tato. Bahwa tato tidak hanya berarti buruk              

maupun jahat. Banyak cerita dibalik tato yang patut untuk diketahui masyarakat dan            

memberikan insight baru terhadap tato itu sendiri. Gaya minimalis juga dipilih karena dapat             

memberikan insight baru kepada masyarakat ketika melihatnya, bahwa ternyata tato dapat ‘            

bersih’ dan tidak ‘mengerikan’. 
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Gambar 3.3.1 Moodboard Minimalis 

Sumber : Pinterest (2019) 

Obelia Tato memilih gaya desain Minimalis, dimana disampaikan oleh Ludwig Mies Van            

der Rohe, bahwa ‘’Less is More’’. Ia adalah seorang tokoh arsitektur modern dunia. Dengan              

demikian, dengan gaya Minimalis yang diadopsi oleh Obelia Tato hanya menampilkan unsur            

unsur yang penting kedalam desain, dan menghapus bagian bagian yang tidak diperlukan.            

Sehingga dapat membantu tujuan utama dari Obelia Tato, yaitu mengubah insight orang dalam             

memahami tato. 

 

3.3.1 Elemen Desain 
Elemen desain sangat diperlukan dalam mendukung keseluruhan desain yang         

digunakan untuk menggambarkan suatu brand dengan brand lainnya, sehingga dapat mewakili           

seluruh konten dari suatu brand. Elemen desain yang digunakan oleh brand Obelia Tato             

sebagai promotional media, campaign, identity adalah fotografi, typografi dan layout. 

 
Layout 
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Gambar 3.3.1.1 Elemen Desain (Layout) 

Sumber : Pinterest (2019) 

  

Mengikuti gaya desain Minimalis untuk layouting, memberikan kesan profesional, dan          

bersih seperti tertera pada gambar 3.3.1.1. Semua tertata dengan sangat rapi, dan tidak             

menggunakan terlalu banyak elemen dalam desainnya. Mengutamakan white space dalam          

layout dan mengutamakan efisiensi. 

 

Gaya Fotografi 

 

Gambar 3.3.1.2 Elemen Desain (Gaya Fotografi) 

Sumber : Milik Pribadi (2019) 

 

Karakteristik dan teknik fotografi yang digunakan oleh Obelia Tato adalah medium shot            

dan close up shot seperti yang ada di gambar 3.3.1.2. Penggunaan teknik medium shot dan               

close up shot dipilih karena dengan menggunakan teknik ini maka dapat membantu Obelia Tato              

dalam menunjukkan banyak sekali hal hal detail yang dilakukan saat proses pengerjaan            

pembuatan tato. Untuk pemilihan warna dalam fotografi, Obelia Tato menggunakan warna           

hitam putih dan warm tone, mengikuti konsep dari palet warna yang dimiliki oleh Obelia Tato. 
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Palet Warna 
 

 

Gambar 3.3.1.3 Elemen Desain (Palet Warna) 

Sumber : Milik Pribadi (2019) 

 

Seperti pada gambar 3.3.1.3 ditunjukkan bahwa desain pada kegiatan campaign yang           

digunakan oleh Obelia Tato menggunakan tone warna hangat, dan sentuhan warna monokrom.            

Penggunaan warna hangat untuk memberikan kesan lebih berkarakter ketika diterapkan pada           

foto, karena perpaduan warna kulit dan tinta akan terlihat jelas pada foto. Selain itu sentuhan               

warna monokrom pada logo dan beberapa foto agar tidak monoton. 

 

Tipografi 
Berdasarkan konsep gaya desain dari bisnis ‘’Obelia Tato’’, digunakan typeface sans           

serif, yaitu Arial. Pemilihan jenis typeface tersebut berdasarkan kemudahan membaca, serta           

estetika pendukung desain. Penggunaan jenis tipografi ini dipilih juga karena sesuai dengan            

tujuan yang dimiliki oleh Obelia Tato untuk mengekspresikan dirinya dalam seni tato, dengan             

standar yang baik dan steril. Typeface Arial memberikan kesan yang minimal, modern dan rapi              

karena tidak memiliki garis - garis kecil seperti layaknya typeface serif, dan bersifat solid. 

 

Gambar 3.3.1.4 Elemen Desain (Tipografi) 

Sumber : Milik Pribadi (2019) 
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Seperti pada gambar 3.3.1.4 Elemen Desain Tipografi Typeface sans serif diatas, yaitu            

Arial Black digunakan sebagai typeface utama dalam desain media guna campaign ‘’Obelia            

Tato’’ karena jenis tipografi seperti ini cocok untuk gaya desain minimalis yang berarti             

memberikan kesan simpel dan tidak bertele - tele. Kemudahan untuk membaca tentunya            

menjadi salah satu faktor utama yang harus diwujudkan dalam gaya desain minimalis. Typeface             

Arial memberikan kesan yang ingin ditampilkan oleh Obelia Tato, memberikan kesal minimal,            

dan solid, juga moderen. 

 

Gambar 3.3.1.5 Elemen Desain (Tipografi) 

Sumber : Milik Pribadi (2019) 

 

Berdasarkan gambar 3.3.1.5, Typeface Arial Regular dan Arial Bold digunakan sebagai           

typeface untuk body text karena kemudahan yang diberikan saat membaca text. Penggunaan            

jenis tipografi ini dipilih juga karena sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh Obelia Tato untuk               

mengekspresikan dirinya dalam seni tato, dengan standar yang baik dan steril. Typeface Arial             

memberikan kesan yang minimal, modern dan rapi karena tidak memiliki garis - garis kecil              

seperti layaknya typeface serif, dan bersifat solid. 

 

3.3.2 Konsep Pemilihan Media 
Agar proses penyampaian informasi dan strategi pemasaran dapat tersampaikan         

dengan baik, maka diperlukan perancangan pemilihan media yang tepat dan efektif.           

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan oleh ‘’Obelia Tato’’ dalam            

jurnal berjudul ‘’MEMPERKENALKAN TATO HANDPOKE DAN MENCARI PELUANG DI         
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KALANGAN TATTOO ENTHUSIAST”, media yang dipilih oleh Obelia Tato untuk menunjang           

strategi komunikasi pemasaran terintegrasi perusahaan adalah media online yaitu mengupload          

konten secara konsisten serta media cetak dan pop up store untuk meningkatkan awareness             

bagi brand. 

Pemilihan media yang akan digunakan oleh brand Obelia Tato untuk brand campaign            

akan mengacu kepada brand value dan brand attributes yang telah dibahhas pada sub bab              

sebelumnya. Media yang telah dipilih bertujuan untuk mengarahkan target market kepada           

pengenalan akan brand ‘’Obelia Tato’’ serta mengarahkan kepada strategi komunikasi          

pemasaran, kegiatan - kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. 

Platform utama yang akan menjadi sarana promosi adalah platform media sosial. Media            

sosial dipilih sebagai salah satu media promosi karena pada zaman sekarang, internet telah             

merubah cara interaksi dalam komunikasi pemasaran dari face to face menjadi screen to face.              

Peningkatan pengguna internet serta pengguna akun media sosial di Indonesia yang           

berdampak pada peningkatan minat belanja secara online (Nisaputra, 2013). Menurut Bloom &            

Boone (2006:h.51) kegunaan internet saat ini tidak hanya untuk keperluan riset saja, namun             

sebagai sumber berita, bermain game online, ajang sosialisasi serta sebagai bisnis. 

 

Sosial Media Marketing 
1. Instagram Post 

Menurut Meutia Puspita Sari (2017) Instagram berasal dari kata instan, dan telegram            

yang disingkat menjadi instagram. Sosial media ini dapat mengirim informasi berupa foto dan             

video disertai dengan caption. Kemudian pada sistem penggunaan, istilah Followers yang           

berarti pengguna lain yang mengikuti kita, dan following adalah pengguna lain yang kita akan              

ikuti. Pada Instagram dapat digunakan untuk alat promosi atau bisnis online (Wicaksono, A,             

2017) Harapannya dalam menggunakan Instagram, terutama instagram post, Obelia Tato dapat           

menyampaikan value proposition, dan mendapatkan awareness dari konsumen. Selain itu          

dapat memudahkan hubungan antara perusahaan dan konsumen dan mendorong keputusan          

pembelian jasa Obelia Tato. 

 

2. Instagram Story 
Perancangan campaign Obelia Tato, peran instagram story juga sangat dibutuhkan.          

Karena untuk memulai sebuah gerakan/ campaign dengan tema ‘’SAFELY MAKE YOUR OWN            

MARK’’ dapat dimulai dengan penggunaan hashtag di instagram pada setiap post, maupun            
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instagram story. Selain itu juga terdapat fitur di instagram yang bernama ‘’Highlight’’ dimana             

highlight memiliki fungsi untuk menyimpan memori memori story instagram yang sudah           

melewati 24 jam. Highlight berada di profil, dan dapat digunakan untuk menyimpan memori             

seperti ‘’Behind the scene’’, ‘’Pop-up Booth’’, dan lain lain. 

 
3. Youtube 

Hasil penelitian dianalisis dengan media richness theory dari Daft dan Lengel, teori ini             

menunjukkan pertimbangan pemilihan sebuah media komunikasi yang paling tepat digunakan.          

Media richness theory dapat mengurangi ketidakpastian dan ketidakjelasan berdasarkan         

kemampuan sebuah media. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilihan media sosial          

YouTube mempunyai beberapa pertimbangan yaitu durasi, ukuran file, pengguna yang          

beragam, pesan visual dan audio visual, fitur pencarian, dan sarana interaksi.  

 

Video yang dibuat untuk mempromosikan Obelia Tato memiliki durasi yang tidak terlalu            

panjang agar tidak menimbulkan kebosanan yang hanya menggunakan durasi 1-3 menit.           

Konten youtube yang dibuat akan berupa wawancara singkat terhadap beberapa orang dan            

membahas mengenai ekspresi diri. Bagaimanakah cara mereka untuk melepaskan         

ekspresinya. Hal ini digunakan untuk mendukung campaign Obelia Tato yaitu ‘’Safely Make            

Your Own Mark’’. 

 

4. Website 
Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan, mulai dari pertukaran         

informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan           

pelayanan pelanggan. “The internet provides a synthesis of computing and communication           

capabilities that adds value to every part of the business cycle” (Cronin,1995). Pemanfaatan             

internet juga beralasan karena lebih hemat daripada media cetak. 

Penggunaan website dalam media promosi Obelia Tato adalah bertujuan untuk          

memudahkan customer untuk melakukan komunikasi dan pemesanan jasa. Maka, keuntungan          

yang didapatkan dengan menggunakan website dapat dibagi menjadi 3 kategori menurut           

Kurniawan, et al (2018) yaitu Usability, memudahkan customer mempelajari dan          

mengoperasikan apa yang ingin diakses. Ketertarikan para pengguna karena tampilan yang           

baik dan konten yang menciptakan experience yang positif dan menyenangkan bagi           

penggunanya. Kategori kedua yaitu informatif, yang memiliki arti menyediakan informasi yang           
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tepat, akurat, dan tepat waktu, Selain itu juga mudah untuk dimengerti dan detail yang tepat.               

Dan kategori terakhir adalah Service Interaction, yaitu dengan adanya penggunaan website           

maka akan mendapatkan reputasi yang baik, karena menciptakan rasa personalitas bagi           

pengguna, customer akan merasa percaya bahwa layanan yang diberikan akan sesuai dengan            

yang telah dijanjikan. 

 

Media Event Marketing 
1. Bendera 

Media bendera dipilih selain digunakan sebagai pengganti banner karena lebih          

cocok dengan target market dari Obelia Tato, bendera juga menjadi sarana untuk            

promosi untuk menarik perhatian karena dapat dilihat dari jarak pandang yang cukup            

jauh. Selain itu media bendera juga digunakan untuk menyampaikan informasi secara           

cepat. 

 

2. Katalog 
Merupakan media cetak yang digunakan sebagai pemberi informasi antara         

pengguna jasa dan perusahaan. Dalam Obelia Tato, katalog berfungsi untuk          

menyampaikan informasi pelayanan yang akan diberikan Obelia Tato.. Mulai dari          

sejarah, layanan sampai pricelist yang dimiliki oleh Obelia Tato. Sehingga diharapkan           

target pasar dan masyarakat dapat mengetahui perbedaan Obelia Tato dengan yang           

lain. 

 

3. Merchandise 
Pada umumnya digunakan untuk apresiasi sebagai dukungan tampilan suatu         

brand agar menarik para customer (Sudarsono, 2017). Merchandise yang akan          

diberikan oleh brand Obelia Tato adalah berupa Tote Bag, dan Patch yang akan             

dibagikan kepada customer yang telah melakukan order sesuai dengan standar yang           

dimiliki oleh Obelia Tato. Diharapkan dengan ini maka akan menciptakan word of mouth             

dan awareness pada brand Obelia Tato. 

 

3.4 Strategi Media 
Dalam perancangan media promosi Obelia Tato, diperlukan pemilihan media yang tepat           

agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan kepada target market secara efisien.            
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Target Market dari Obelia Tato sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian, berdasarkan            

Demografis, Geologis, Psikografis, dan Behavior. Secara geologis, Target Market Obelia Tato           

berasal dari kota besar, seperti Surabaya. Dalam segi demografis, target market Obelia Tato             

dapat dilihat sebagai berikut : 
Remaja akhir hingga dewasa awal berusia 18-30 Tahun, memiliki latar belakang           

pendidikan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Memiliki gender laki - laki, dan perempuan.            

Menggunakan jasa pembuatan tato untuk dijadikan salah satu media untuk berekspresi, dan            

diakui keberadaannya. 

Secara customer Psikografis yaitu Personality untuk konsumen yang suka dengan tato,           

ingin mengekspresikan diri melalui tato, dan ingin tampil beda dengan yang lain. Lifestyle             

konsumen yaitu memiliki gaya hidup yang santai dan tidak terburu buru akan sesuatu, selalu up               

to date dengan hal hal yang baru, berhubungan dengan gaya hidup. Selalu ingin tampil beda               

dari yang lain. Attitude konsumen Obelia Tato adalah ramah, santai, fleksibel tidak kaku akan              

sesuatu, juga terbuka dengan segala hal yang baru dan unik. Kemudian target konsumen             

Obelia Tato berdasarkan kelas sosial yaitu menengah ke atas dengan pendapatan perbulan            

sebesar Rp. 3.000.000,- Rp. 5.000.000,- sehingga dengan income tersebut customer dapat           

mengeluarkan budget untuk menggunakan jasa Obelia Tato sesuai dengan standar yang           

ditetapkan. 

Secara customer behavior yaitu rata - rata setiap konsumen menggunakan jasa           

pembuatan tato sekitar 1-5 kali dalam setahun. Kegunaan layanan yang diharapkan oleh            

konsumen sebagai penyedia jasa pembuatan tato dapat membantu konsumen untuk          

mengekspresikan dirinya melalui handpoke tato dengan pelayanan yang baik, dan peralatan           

yang steril dan bersih. 

Target Market dari Obelia Tato memiliki kebiasaan hidup dengan santai dan tidak            

terburu - buru akan sesuatu. Serta memiliki bisnis yang mereka jalankan sendiri sebagai             

penghasilan sampingan. Sering menghabiskan waktu kurang lebih >6 jam sehari di sosial            

media, juga cenderung mencari dan mendapat informasi melalui sosial media, mengandalkan           

teknologi dalam kehidupan sehari hari sampai dalam pekerjaan mereka. Selain itu mereka juga             

ingin memiliki desain untuk usaha mereka secara unik dan bagus. 

Di rumah, awareness target market terhadap suatu brand dimulai melalui social media.            

Seperti contohnya instagram, dan website. Kemudian akan mulai membandingkan portfolio          

brand 1 dengan brand yang lain, yang mana yang lebih kredibel menurut mereka. Keputusan              

mereka untuk membeli dan bertransaksi biasanya akan dilakukan melalui Direct Message,           
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Website, atau Email. Setelah mendapatkan pelayanan maupun produk yang mereka inginkan,           

mereka akan memberikan saran, maupun kritik terhadap brand tersebut kepada orang lain            

melalui word of mouth, dan juga melalui komentar instagram atau dengan cara mengunggah             

kepuasan mereka terhadap pelayanan maupun produk yang mereka dapatkan. 

Ketika di tempat kerja, awareness mereka terhadap suatu brand melalui mulut ke mulut,             

rekomendasi orang yang dekat dengan mereka dan pernah menggunakan produk tersebut,           

akan mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli suatu produk maupun layanan. Selain           

itu juga dengan membandingan portfolio brand itu sendiri dengan brand yang lain. Setelah             

mendapatkan pelayanan maupun produk yang mereka inginkan, kritik, saran dan review biasa            

dilakukan dengan word of mouth maupun melalui sosial media yang dimiliki oleh pelanggan. 

Ketika di lingkungan luar, awareness terhadap suatu brand didapat melalui acara - acara             

tertentu, seperti kumpul komunitas tato, komunitas seni, sampai komunitas motor. Kemudian           

dilanjutkan dengan melihat dan membandingkan portofolio suatu brand satu dengan yang lain.            

Juga dengan hasil rekomendasi orang lain. Keputusan bertransaksi biasanya dapat dilakukan           

secara langsung di lapangan, maupun melalui sosial media. Kemudian setelah mendapatkan           

pelayanan maupun produk yang mereka inginkan, review kritik dan saran akan dilakukan            

secara mulut ke mulut maupun melalui sosial media pelanggan itu sendiri. 

 

Konsep media terbentuk dalam 5 channel phase, yang masing masing memiliki tujuan            

tertentu, yaitu : 

1. Membangun awareness akan produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon          

konsumen, 

2. Mengenalkan dan mengevaluasi kepada konsumen value proposition yang        

ditawarkan. 

3. Memberikan fasilitas kepada konsumen dalam proses jual - beli. 

4. Menyampaikan value proposition, baik dalam bentuk pelayanan, barang atau         

jasa kepada konsumen. 

5. Menyediakan After Sales Service. 

 

Pemilihan media yang akan dipakai untuk menyampaikan value dan portofolio dari           

Obelia tato dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

1. Instagram : Dipilih karena mayoritas target market banyak yang sudah          

menggunakan instagram daripada sosial media yang lain. 
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2. Website : Dipilih karena website dapat digunakan sebagai tempat untuk          

memberikan informasi mengenai Obelia Tato, dan dapat mengarahkan customer         

untuk melihat portfolio di website maupun di instagram, dan menerima feedback           

dari klien pasca transaksi. 

3. Facebook : Dipilih karena facebook tidak hanya digunakan sebagai media          

komunikasi dan menampilkan portfolio, melainkan juga dengan facebook Obelia         

dapat menjalin koneksi dengan komunitas komunitas yang ada, seperti         

komunitas tato dan pecinta seni. 

4. Event : Mengikuti sebuah event maupun mengadakan pop up agar terjadi kontak            

langsung dengan customer, selain itu dengan cara ini akan menumbuhkan rasa           

percaya customer terhadap Obelia Tato. 

5. Merchandise : Dipilih karena merchandise dapat menarik perhatian pelanggan         

karena ramah dengan kegiatan sehari - hari, sehingga orang akan dapat           

menggunakannya kapanpun. Selain itu juga merchandise dapat membuat        

masyarakat menjadi ingat dengan Obelia Tato. 

 

Pemilihan media promosi Obelia Tato akan disesuaikan dengan lima channel phase           

yang telah dijabarkan sebagai berikut : 

1. Awareness 

● Instagram Post  

Penggunaan instagram post karena instagram adalah salah satu media         

sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini.         

Media sosial instagram juga menampilkan foto - foto bahkan video,          

sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan portofolio dari         

Obelia Tato sendiri. Dan juga karena reach dari instagram sendiri sangat           

luas, dapat menjangkau luar kota yang dimana itu berarti dapat          

menjangkau potential customer. Dan juga target market yang dimiliki         

Obelia saat ini, lebih sering menggunakan instagram. Dalam instagram         

post ini akan menyampaikan mengenai campaign yang digagas oleh         

Obelia Tato. 

● Instagram Ads 

Penggunaan instagram ads dipilih karena instagram sendiri merupakan        

salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat          
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kini. Selain itu, fasilitas Ads yang dimiliki oleh instagram sendiri dapat           

memperluas reach dan awareness dari pelanggan. Selain itu, instagram         

ads dapat menjangkau potential customer yang belum mengetahui        

adanya Obelia Tato. 

● Merchandise 

Merchandise digunakan sebagai media promosi yang dapat menjadi        

media untuk mengenalkan Obelia Tato melalui media yang ramah         

dengan penggunaan sehari hari, seperti kaos, bandana, dan tote bag.          

Dengan adanya merchandise, maka potential customer akan dapat        

mengenali dan memberikan awareness kepada Obelia Tato dengan lebih         

mudah. 

● Regular Instagram Post 

Regular Instagram post dipilih, karena untuk menjelaskan mengenai        

informasi cara merawat tato, maupun post regular yang dimiliki oleh          

Obelia Tato sendiri. 

● Facebook 

Penggunaan facebook digunakan untuk menyampaikan informasi -       

informasi mengenai Obelia Tato dan juga memaparkan portfolio dari         

Obelia Tato kepada target market. Selain itu, facebook juga dapat          

dimanfaatkan sebagai salah satu kanal untuk langsung berkomunikasi        

dengan komunitas komunitas yang ada, untuk mendapatkan awareness        

dari audiens. 

● Youtube 

Youtube dipilih menjadi salah satu media promosi karena youtube dapat          

dijangkau oleh masyarakat luas, selain itu youtube tidak memiliki batasan          

waktu dalam mengunggah sebuah video. Selain itu, youtube kini sedang          

‘hype’ di kalangan anak muda, dimana mereka mencari uang sampingan          

melalui youtube, tentunya dengan konten yang menarik. Dalam youtube         

akan terdapat video bagaimana kandidat bercerita mengenai tato yang         

ada di tubuh mereka. Sehingga dapat mendapatkan ‘empati’ dari         

masyarakat, dimana ketika ada yang merasa ‘sama’ dengan apa yang          

dirasakan oleh kandidat.  
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2. Evaluasi Value Proposition 

● Facebook 

Penggunaan facebook digunakan untuk menyampaikan informasi -       

informasi mengenai Obelia Tato dan juga memaparkan portfolio dari         

Obelia Tato kepada target market. Selain itu, facebook juga dapat          

dimanfaatkan sebagai salah satu kanal untuk langsung berkomunikasi        

dengan komunitas komunitas yang ada. 

● Regular Instagram Post 

Regular Instagram post dipilih, karena untuk menjelaskan mengenai        

informasi cara merawat tato, maupun post regular yang dimiliki oleh          

Obelia Tato sendiri. 

● Instagram Post  

Penggunaan instagram post karena instagram adalah salah satu media         

sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini.         

Media sosial instagram juga menampilkan foto - foto bahkan video,          

sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan portofolio dari         

Obelia Tato sendiri. Dan juga karena reach dari instagram sendiri sangat           

luas, dapat menjangkau luar kota yang dimana itu berarti dapat          

menjangkau potential customer. Dan juga target market yang dimiliki         

Obelia saat ini, lebih sering menggunakan instagram. Dalam instagram         

post ini akan menyampaikan mengenai campaign yang digagas oleh         

Obelia Tato. 

● Website 

Penggunaan website sebagai salah satu media promosi yang digunakan         

oleh Obelia Tato, karena website merupakan salah satu media yang          

cukup efektif untuk mendapatkan awareness dari customer. Penggunaan        

website akan membuat Obelia terlihat lebih profesional dan kredibel. Di          

dalam website akan terdapat portfolio, kontak, pelayanan apa saja yang          

akan diberikan, sehingga dapat menyampaikan value dari Obelia Tato. 

● Katalog 
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Katalog dipilih menjadi salah satu media promosi karena dianggap efektif          

untuk menyampaikan value proposition. Karena didalam katalog terdapat        

penjelasan mengenai Obelia Tato dan portofolio. 

● Youtube 

Youtube dipilih menjadi salah satu media promosi karena youtube dapat          

dijangkau oleh masyarakat luas, selain itu youtube tidak memiliki batasan          

waktu dalam mengunggah sebuah video. Selain itu, youtube kini sedang          

‘hype’ di kalangan anak muda, dimana mereka mencari uang sampingan          

melalui youtube, tentunya dengan konten yang menarik. Dalam youtube         

akan terdapat video bagaimana kandidat bercerita mengenai tato yang         

ada ditubuh mereka. Sehingga dapat mendapatkan ‘empati’ dari        

masyarakat, dimana ketika ada yang merasa ‘sama’ dengan apa yang          

dirasakan oleh kandidat.  

 

3. Fasilitas transaksi jual beli 

● Pop-up & Pameran 

Penyampaian value proposition dari Obelia Tato juga akan dilakukan         

melalui pameran yang akan dibuat oleh jurusan Visual Communication         

Design tahun 2020 nanti, dan tattoo expo di bulan Oktober yang           

bertempat di pulau Bali. Selain itu, mengikuti pameran ini juga dapat           

membangun awareness dari Obelia Tato kepada calon klien. Maka,         

dengan mengikuti pameran dan pop up maka dapat memfasilitasi         

transaksi jual beli antar Obelia dan customer. 

● Website 

Penggunaan website sebagai salah satu media promosi yang digunakan         

oleh Obelia Tato, karena website merupakan salah satu media yang          

cukup efektif untuk mendapatkan awareness dari customer. Penggunaan        

website akan membuat Obelia terlihat lebih profesional dan kredibel. Di          

dalam website akan terdapat portfolio, kontak, pelayanan apa saja yang          

akan diberikan, sehingga dapat menyampaikan value dari Obelia Tato.         

Selain itu website juga akan diarahkan menuju instagram dan email untuk           

memfasilitasi booking dan pembayaran. 
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4. After Sales Service 

● Website 

Penggunaan website sebagai salah satu media promosi yang digunakan         

oleh Obelia Tato, karena website merupakan salah satu media yang          

cukup efektif untuk mendapatkan awareness dari customer. Penggunaan        

website akan membuat Obelia terlihat lebih profesional dan kredibel. Di          

dalam website akan terdapat portfolio, kontak, pelayanan apa saja yang          

akan diberikan, sehingga dapat menyampaikan value dari Obelia Tato.         

Selain itu website juga dipakai sebagai wadah untuk menerima feedback          

dari klien setelah terjadi transaksi. 

● Merchandise 

Merchandise digunakan sebagai media promosi yang dapat menjadi        

media untuk mengenalkan Obelia Tato melalui media yang ramah         

dengan penggunaan sehari hari, seperti kaos, bandana, dan tote bag.          

Dengan adanya merchandise, maka potential customer akan dapat        

mengenali dan memberikan awareness kepada Obelia Tato dengan lebih         

mudah. 

● Pop-up & Pameran 

Penyampaian value proposition dari Obelia Tato juga akan dilakukan         

melalui pameran yang akan dibuat oleh jurusan Visual Communication         

Design tahun 2020 nanti, dan tattoo expo di bulan Oktober yang           

bertempat di pulau Bali. Selain itu, mengikuti pameran ini juga dapat           

membangun awareness dari Obelia Tato kepada calon klien. Maka,         

dengan mengikuti pameran dan pop up maka dapat memfasilitasi         

transaksi jual beli antar Obelia dan customer. 

 

3.5 Target Audience dan Touchpoint Media 
Tahapan komunikasi antara brand Obelia Tato dengan konsumennya menurut lima          

channel phase akan dijelaskan melalui tabel 3.5.1 dan Tabel 3.5.2 dibawah ini : 
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Tabel 3.5.1 Touchpoint Media 

Sumber : Milik Pribadi 

 

 

Tabel 3.5.2 Target audience 

Sumber : Milik Pribadi 

 

3.6 Biaya Media 
Dalam bab ini, akan dijelaskan budgeting atau anggaran belanja keseluruhan media           

promosi. Anggaran belanja meliputi perhitungan atas biaya yang dikeluarkan untuk membuat           

desain Obelia Tato dan biaya yang dikeluarkan untuk mengeksekusi desain. Anggaran tersebut            

ditunjukkan oleh tabel 3.6.1 Anggaran Belanja Desain dibawah : 

54 



 

Tabel 3.6.1 Anggaran Belanja Desain 

Sumber : Milik Pribadi 

 

3.7 Uji Coba Prototype Desain 
Uji coba prototype desain bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai           

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas efisiensi, dan atau daya tarik dari desain             

yang telah dihasilkan. 

 

3.7.1 Layout Komprehensif 
 

3.7.1.1 Instagram Ads 
Penggunaan instagram ads dipilih karena instagram sendiri merupakan salah satu          

media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kini. Selain itu, fasilitas Ads yang              

dimiliki oleh instagram sendiri dapat memperluas reach dan awareness dari pelanggan. Selain            

itu, instagram ads dapat menjangkau potential customer dengan cara memberikan Informasi           

pendek mengenai apa itu Brand Obelia Tato. 
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Gambar 3.7.1.1.1 Instagram Ads Obelia Tato. 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Pada gambar 3.7.1.1.1 Tujuan instagram ads adalah salah satunya mendapatkan          

awareness dari audiens, instagram Ads diatas menunjukkan Tagline dari Obelia Tato yang            

dimana menjelaskan tujuan dari campaign, yaitu “Make Your Own Mark” dan dikemas dengan             

gaya minimalis, akan membawa audiens untuk menuju ke profil instagram dari Obelia. 

 

3.7.1.2 Stiker 

 

 

Gambar 3.7.1.2.1 Stiker Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 
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Pada gambar 3.7.1.2.1, pemilihan media sticker adalah untuk memberikan audience          

sebuah ‘pengingat’ untuk brand Obelia Tato, atau bertujuan untuk mendapatkan awareness dari            

audience. Bentuk - bentuk dari stiker yang akan dicetak-pun juga sesuai dengan konsep dari              

campaign yang sedang dilaksanakan. 

 

3.7.1.3 Kaos / T-Shirt 
 

 

 

Gambar 3.7.1.3.1 Kaos Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Dari gambar 3.7.1.3.1 diatas, konsep dari t shirt Obelia Tato adalah menunjukkan            

supergrafik dari campaign Obelia Tato pada bagian depan dengan tujuan mendapatkan           

awareness dari masyarakat terhadap Obelia Tato, namun dengan desain yang minimalis dan            

tetap ‘kekinian’ / unik. 

 
3.7.1.4 Instagram  

 
Terlihat pada gambar 3.7.1.4.1, bahwa konsep dari instagram feeds Obelia Tato adalah            

menyampaikan campaign dari Obelia, yaitu “Make Your Own Mark”, dengan menampilkan           

wajah dari setiap kandidat yang akan bercerita mengenai tato yang ada di tubuhnya. Hal ini               

diharapkan dapat membuat audience ‘empati’ terhadap campaign yang sedang digagas oleh           

Obelia Tato. 
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Gambar 3.7.1.4.1 Instagram feeds Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 

 

3.7.1.5 Facebook Post 
 

 

 

Gambar 3.7.1.5.1 Facebook Post Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 
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Seperti pada gambar 3.7.1.5.1 diatas, konsep Facebook Post Obelia Tato adalah           

dengan menonjolkan informasi yang ingin disampaikan kepada audiens agar langsung terfokus           

dengan informasi yang diberikan dengan tambahan foto. Dengan desain yang di layout            

sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian audiens. 

 
3.7.1.6  Katalog 

 

 

 

Gambar 3.7.1.6.1 Katalog Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 

 

Terlihat pada gambar 3.7.1.6.1 diatas, konsep dari Katalog Obelia Tato adalah           

menunjukkan profile dan portfolio dari Obelia Tato, dan terdapat juga campaign yang sedang             

digagas oleh Obelia Tato mengenai kisah orang - orang yang memiliki tato, dan bertujuan untuk               

memberikan insight baru terhadap tato itu sendiri. Dikemas dengan gaya desain Minimalis. 

 

3.7.1.7 Booth Design 
 

Pada gambar 3.7.1.1.1, booth yang dimiliki oleh Obelia Tato yang akan digunakan ketika             

mengikuti tattoo expo, maupun pameran lainnya. Booth dikemas dengan gaya desain minimalis            

yang sesuai dengan konsep awal Obelia agar menarik perhatian dari audiens. 
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Gambar 3.7.1.7.1 Booth Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 

 

3.7.1.8 Bandana 
 

 

Gambar 3.7.1.8.1 Bandana Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 
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Ditampilkan pada gambar 3.7.1.8.1, bandana yang dibuat oleh Obelia Tato          

menggunakan motif peta topografi, menyesuaikan dengan konsep utama dari campaign Obelia           

yaitu ‘’Make Your Own Mark’, dimana topografi menggambarkan latar belakang masing masing            

individu pasti berbeda dan memiliki kisah masing masing’. Warna yang digunakan juga sesuai             

dengan color palette yang dimiliki oleh Obelia Tato. Bandana juga dipilih karena sesuai dengan              

target market dari Obelia Tato. 

 

3.7.1.9 Tote Bag 
 

Ditampilkan gambar 3.7.1.9.1 dibawah, tote Bag dipilih karena tote bag saat ini sedang             

marak di kalangan anak - anak muda, yang merupakan target market dari Obelia Tato. Tote               

Bag di desain dengan gaya desain minimalis, sehingga dapat lebih beradaptasi dengan gaya             

berpakaian sehari -hari dan dapat digunakan untuk sehari - hari. Selain itu tote bag juga               

diharapkan dapat mendapat awareness dari audiens. 

 

 

Gambar 3.7.1.9.1 Tote Bag Obelia Tato (depan dan belakang) 

Sumber : Milik Pribadi 

 
3.7.1.10 Bendera 

 
Berdasarkan gambar 3.7.10.1 bendera dipilih karena sesuai dengan target market dari           

Obelia Tato, yaitu komunitas tato, pecinta tato, seni dan juga pemotor. Selain itu bendera juga               

menggantikan fungsi dari banner kedalam bentuk yang lebih sesuai dengan target market. 
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Gambar 3.7.1.10.1 Bendera Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 

 

3.7.1.11 Website 

 

 

Gambar 3.7.1.12 Website Obelia Tato 

Sumber : Milik Pribadi 
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Seperti pada gambar 3.7.1.11.1 , desain dari website Obelia Tato adalah minimalis            

dengan menonjolkan elemen desain fotografi dari hasil Obelia Tato. Layout yang digunakan            

adalah simetris yang sesuai dengan gaya desain minimalis yang dipilih oleh Obelia Tato. Hal ini               

dilakukan agar target market dapat langsung mengetahui lebih jauh mengenai Obelia Tato dan             

campaign yang diadakan oleh Obelia Tato. 

 

3.7.1.12 Youtube 
 

Berdasarkan gambar 3.7.1.12.1, Youtube dipilih menjadi salah satu media promosi          

karena youtube dapat dijangkau oleh masyarakat luas, selain itu youtube tidak memiliki batasan             

waktu dalam mengunggah sebuah video. Selain itu, youtube kini sedang ‘hype’ di kalangan             

anak muda, dimana mereka mencari uang sampingan melalui youtube, tentunya dengan konten            

yang menarik. Dalam youtube akan terdapat video bagaimana kandidat bercerita mengenai tato            

yang ada ditubuh mereka. Gaya desain yang dipakai untuk layouting tetap menggunakan gaya             

desain minimalis. 

 

 

Gambar 3.7.1.13. Youtube 

Sumber : Milik Pribadi 
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3.7.2 Strategi Uji Coba 
Pada sub bab ini, uji coba prototype desain dari Obelia Tato akan dilakukan             

melalui interview/ wawancara dengan extreme dan expert user. Adapun latar belakang extreme            

dan expert user yang akan diwawancara sebagai berikut : 

 

 

3.7.3 Instrumen Pengumpulan Data 
 

 

 

Tabel 3.7.3.1 Instrumen Pengumpulan Data 

Sumber : Milik Pribadi 
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