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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Potensi bisnis makanan di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Menurut 

BEKRAF (2019), fenomena yang menunjukan bahwa kuliner telah menjadi lifestyle 

dan leisure telah menjadikan kuliner sebagai sub-sektor yang berkembang 

semakin pesat yang memberi sumbangan terbesar bagi PDB Ekonomi Kreatif. 

Tidak menutup kemungkinan dalam bidang jajanan yang banyak digemari di 

kalangan remaja baik pelajar, mahasiswa, hingga para pekerja muda juga memiliki 

potensi yang sangat besar. Memiliki bisnis sendiri adalah impian banyak orang, 

bisnis sendiri memiliki arti suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun 

secara berkelompok atau organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, 

penjualan, pembelian, hingga pertukaran barang dan jasa, yang memiliki tujuan 

untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba. 

Surabaya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur, Kota ini merupakan 

salah satu Kota yang menjadi pusat perekonomian di Jawa Timur. Selain dikenal 

sebagai Kota Pahlawan, Surabaya juga dikenal sebagai Kota Perdagangan. 

Terdapat berbagai macam jenis usaha di Surabaya, mulai dari bisnis pakaian, 

properti, jasa, hingga makanan. Seperti yang dilansir oleh Radar Surabaya, Ketua 

Apkrindo Jatim Tjahjono Haryono mengungkapkan pertumbuhan bisnis kuliner 

tumbuh dengan sangat signifikan dikarenakan saat ini kuliner sudah menjadi 

destinasi, terutama di Surabaya. 

Makanan merupakan kebutuhan penting yang pasti dibutuhkan setiap manusia 

dan wajib dipenuhi. Tahu merupakan salah satu dari makanan pokok yang biasa 

dimakan oleh masyarakat di Surabaya. Tahu memiliki nutrisi yang sangat baik di 

dalamnya yaitu protein termasuk asam amino esensial, juga berbagai vitamin dan 

mineral seperti mangan, kalsium, selenium, fosfor, magnesium, zat besi, seng, dan 

tembaga. Selain dimakan sebagai lauk pada nasi, tahu juga sering dimakan 

sebagai jajan atau penyanggah rasa lapar. Kebanyakan tahu yang disajikan pada 

masyrakat berupa tahu goreng, tahu isi, tahu bulat, tahu bakso dan tahu walik yang 

rasanya hampir sama dengan tahu bakso.  

Oleh karena itu, Tahuk! menghadirkan sebuah inovasi dalam meproduksi 

sebuah tahu, yaitu tahu nugget. Tahu nugget merupakan olahan tahu yang 
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diproduksi di rumah sendiri, tanpa bahan pengawet dan secara higienis. Jajanan 

ini dilengkapi dengan saus cocol yang juga diproduksi di rumah sendiri dan juga 
tanpa bahan pengawet. Tahuk! Menawarkan 2 varian yaitu Tahuk! Stick dan 

Tahuk! Snack. Tahuk! Stick disajikan dengan bentuk yang cukup panjang, 

ditambah saus cocol sebagai pelengkapnya, sedangkan Tahuk! Snack disajikan 

dengan bentuk yang lebih kecil dan ditambah dengan bumbu tabur yang dapat 

dipilih sendiri oleh para konsumen. 

Tahuk! Memiliki target market utama mulai dari usia 16-24 tahun dan target 

market sekunder mulai dari usia 25-40 tahun, jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan dengan mayoritas pekerjaan sebagai mahasiswa dan karyawan muda. 

Kondisi sosial ekonomi berada di status B-C yaitu menengah ke atas, yang biasa 

mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000 – Rp.100.000,- untuk membeli jajanan 

perharinya. Secara perilaku, mereka memiliki kebiasaan yang condong lebih suka 

untuk membeli jajanan yang biasa mereka beli dan akan mencoba jajanan baru 

jika mereka sudah mendapat rekomendasi dari teman mereka serta melalui 
Instagram. Secara psikografis, mereka memiliki kepribadian Sensing (S) – Intuition 

(N) yang berarti mereka akan melihat suatu hal menggunakan indera lalu 

mengorientasiakan pada detail fakta dan menilai sebuah informasi pada prediksi 

mereka sendiri, (Ina). 

Sebagai bisnis kuliner baru di Surabaya, Tahuk! memiliki suatu permasalahan 
yang sedang dihadapi, yaitu brand awareness. Hal tersebut sangat berpengaruh 

kepada tingkat keminatan masyarakat Surabaya, mereka masih cenderung ragu 

untuk mencoba untuk mencoba Tahuk! yang menyediakan sebuah bentuk 

alternatif jajanan baru. Kompetitor dari bisnis Tahuk! yaitu Akutahu Chips awalnya 
juga memiliki masalah yang sama, akan tetapi mereka malakukan brand activation 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

Tahuk! memiliki beberapa kompetitor yang sudah lumayan lama bermain di 

bidang bisnis kuliner Surabaya. Salah satu kompetitor bernama Akutahu Chips 

yang juga menawarkan inovasi jajanan baru di Surabaya berupa keripik tahu 

dengan berbagai macam rasa. Target market mereka adalah Generasi Z dan 

Generasi Y, berdomisili di Surabaya dan sekitarnya dengan SES C. Mereka telah 
melalukan startegi marketing yang menggunakan komunikasi visual untuk 

meningkatkan awareness dengan cara melakukan brand activation, mereka 

membuka booth di suatu acara dengan menyediakan tester dan juga menawarkan 
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promo beli satu gratis satu dengan ketentuan tertentu. Kompetitor berikutnya 

adalah Sri Tahu Bakso yang juga merupakan salah satu jajanan olahan tahu yang 

beupa tahu bakso. Target market mereka adalah Generasi Z dan Generasi Y, 

berdomisili di Surabaya dan sekitarnya dengan SES C. Mereka melakukan startegi 
marketing yang menggunakan komunikasi visual dengan cara mengajak para 

konsumennya untuk membawa tempat bekal sendiri dan berfoto di booth mereka, 

lalu diunggah ke sosial media instagram untuk mendapatkan promo yang telah 

mereka sediakan. Dan ada juga Tahu Walik Om Ta yang sudah cukup banyak 

diketahui oleh masyarakat Surabaya. Tahu Walik Om Ta juga menyediakan olahan 

tahu berupa tahu walik yang disajikan dengan saus cocol spesialnya. Target 

market mereka adalah Generasi Y yang berdomisili di Surabaya. Mereka 
melakukan beberapa startegi marketing yang menggunakan komunikasi visual, 

salah satunya adalah melakukan pemasaran melalui liputan oleh brilio yang 

membuatnya akan terlihat lebih berkredibilitas. 

Melalui observasi yang pernah dilakukan oleh Tahuk! untuk meningkatkan 
awareness masyarakat Surabaya, terutama pada Generasi Z, sosial media 

terutama Instagram dan Word of Mouth adalah faktor yang paling diperhatikan oleh 

mereka. Tahuk! dapat mengadopsi beberapa strategi dari kompetitor, seperti 

Akutahu yang membuka booth di suatu acara dan memberikan promo selama 

acara berlangsung dan Sri Tahu Bakso yang memberikan ketentuan atau syarat 

kepada konsumennya dengan cara berfoto dan menguploadnya di Instagram 

untuk mendapatkan promo yang mereka sediakan. 

Berbagai strategi telah dilakukan oleh para kompetitor untuk meningkatkan 
awareness target market mereka, salah satunya adalah brand activation. Brand 

activation dapat didefinisikan sebagai interaksi pemasaran antara konsumen 

dengan suatu brand, dimana konsumen akan lebih mudah untuk mengetahui suatu 

brand dengan lebih baik dan dapat menerimanya sebagai bagian dari kehidupan 

mereka (Saeed: 2015). Dengan itu, Tahuk! juga membutuhkan brand activation 

untuk meningkatkan awareness masyarakat Surabaya. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand activation untuk Tahuk! beserta media 

promosinya yang sesuai dengan masyarakat Surabaya sehingga dapat 
meningkatkan awareness dari “Tahuk!”? 
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1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang kegiatan brand activation beserta media promosinya untuk 

Tahuk! sehingga brand ini dapat dikenal oleh masyarakat Surabaya sebagai 

alternatif jajanan baru yang dapat menunda lapar. 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Penelitian ini menghasilkan suatu rancangan yang nantinya akan 

digunakan dalam pengembangan bisnis Tahuk!. Rancangan ini akan dapat 
digunakan sebagai media pengembangan untuk meningkatkan awareness 

masyarakat. Adapun rancangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
1. Brand Activation Concept 

Activation idea, timeline, and budgeting 

- Rancangan ini akan mencakup garis besar atau konsep besar 

kegiatan aktivasi yang diadakan oleh bisnis Tahuk! berupa games 

yang memakai papan putar dengan beberapa macam hadiah, 

pemain akan memutar papan ini, setelah papan berenti, pemain 

akan mendapatkan hadiah sesuai dengan apa yang tertera. 

Permainan ini dapat dimainkan setelah pemain mengikuti peraturan 

yang diterapkan. 

- Detail lengkap mengenai pendanaan yang akan digunakan, 

penentuan waktu dan tempat, serta peraturan yang tempat dan 

sesuai untuk kegiatan “Main-Main”. 
2. Activation Branding 

- Rancangan desain sebagai pendukung kegiatan “Main-main” yang 

berupa Aktivasi logo, filosofi logo aktivasi, dan perangkat kantor 
- Rancangan ini akan memamparkan hasil mockup desain 

penggunaan serta kegunaan dari logo dalam peralatan kantor. 
3. Event Application 

a. Application Design 

Rancangan desain untuk keperluan kegiatan “Main-main” berupa: 
Booth, Papan Games, Seragam, Voucher (Hadiah), Instagram 

Ads, dan Hadiah (Berupa merchandise) 
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b. Giveaway Promotional Items 

Rancangan desain untuk keperluan promosi produk tahuk dalam 
kegiatan “Main-main” berupa: Goodie Bag and Thankyou card 

1.5. Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan brand activation untuk bisnis Tahuk! ini ditujukan untuk 

memberikan suatu gambaran dalam pemecahan masalah yang ditemukan melalui 

obesrvasi kepada masyarakat yang kurang mengetahui bisnis ini, yang solusinya 

adalah melalui pengembangan aktivitas dalam bisnis Tahuk! 
a. Manfaat dari perancangan brand activation untuk bisnis Tahuk adalah 

sebagai berikut: 
b. Menciptakan perancangan brand activation bisnis Tahuk! yang efektif dan 

dapat di terima oleh target market 
c. Membangun kesadaran akan pentingnya mengadakan brand activation 

dalam dunia bisnis untuk membangun awareness perusahaan tersebut, 

terutama untuk perusahaan baru 

d. Turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu Desain Komunikas Visual, 
khususnya dalam bidang perancangan brand activation 

1.6. Batasan Perancangan 

Dalam perancangan ini digunakan batasan-batasan sebagai panduan 

terhadap penelitian serta asumsi-asumsi yang muncul terhadap kondisi yang ada, 

batasannya adalah sebagai berikut: 

a. Batasan ilmu dalam perancangan ini ada dalam lingkup Desain Komunikasi 

Visual 

b. Batasan waktu dalam perancangan ini berada di antara bulan Oktober 

2019 – Mei 2020 

c. Batasan pengumpulan data dalam perancangan ini berada di area 

Surabaya 

d. Batasan teknologi dan material dalam perancangan ini berada pada 

software alat survei, pengolah data survei, adobe illustrator, adobe 

photoshop dan Microsoft office. Media yang akan digunakan adalah media 

promosi cetak dan online. 
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1.7. Definisi Istilah    

Dalam perancangan brand activation beserta media promosi untuk bisnis 

Tahuk! maka dibutuhkan topik-topik literatur yang butuh diteliti. Topik-topik literatur 

yang digunakan dalam perancangan ini adalah sebagai berikut : 

a. Brand Activation 

Brand activtaion adalah suatu integrasi yang presisten dari seluruh komunikasi 

yang ada di dalam media kreatif untuk mengaktifkan konsumen. Maksud dari 

aktivasi adalah mendorong minat, uji coba, loyalitas serta alat komunikasi baru 

dalam memperkenalkan sesuatu disetiap tahunnya (Alberts, 2009). 

b. Brand Awareness 

Yang dimaksud dari brand awareness adalah kemampuan yang dimiliki 

konsumen untuk mengidentifikasi suatu brand dalam kondisi yang beragam, 

baik melalui pengenalan brand maupun pengingatan kembali terhadap brand 

tersebut. Kesadaran konsumen terhadap suatu brand dapat diciptakan serta 

ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendekatan brand secara berulang 

sehingga konsumen akan merasa dengan brand tersebut (Keller : 2003) dalam 

Wulan Suciningtyas (2012). 

c. Social Media 

Dikutip dari buku yang berjudul Tips Produktif Ber-social Media, social media 

merupakan suatu media yang digunakan oleh penggunanya untuk saling 

bersosialisasi, berinteraksi, bertukar informasi hingga menjalin sebuah 

kerjasama. Sosial media memiliki beberaapa jenis, antara lain; Forum, Blog, 

Microblog, Social Networking, dll. 

d. Word of Mouth 

Worth of mouth marketing dapat diartikan sebagai usaha suatu brand dalam 

memasarkan produk yang bertujuan untuk memicu para konsumen supaya 

dengan senantiasa membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan 

bahkan hingga menjual produk atau merek kepada konsumen lainnya (Kotler 

dan Keller, 2007:204). Selain itu Word of mouth juga dapat diartikan sebagai 

tindakan konsumen yang akan memberikan informasi kepada konsumen 
lainnya, dengan cara non komersial, baik tentang brand, produk, dan jasa (Ali 

Hasan, 2010:32). 
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e. Strategi Marketing 

Strategi marketing adalah suatu sistem kegiatan bisnis yang dirancang serta 

dilaksanakan untuk menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan produk. 

Strategi marketing dilakukan hingga dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai target pasar yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan (Ir. Fl. 

Titik Wijayanti, MM, 2017) 

1.8. Metode Perancangan 

Alur kerja Tugas Akhir yang akan digambarkan dengan bagan yang mencakup 

Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Perancangan, Tinjauan 

Pustaka, Topik Penelitian, Perancangan, Strategi Komunikasi Visual, Strategi 
Media, Prototype, Uji Coba Prototype, dan Final Design, berikut adalah gambaran 

bagannya: 


