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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tio Jaya Pet Shop bediri pada tahun 2018. Tujuan berdirinya Tio Jaya Pet 

Shop untuk menangkap peluang usaha di bidang pet shop yang mulai marak di 

Surabaya, khususnya Surabaya Timur. Tio Jaya Pet Shop berdomisili di Jalan Dr. 

Ir. H. Soekarno(Merr) Nomor 196, Surabaya. Selain toko konvensional, Tio Jaya 

Pet Shop juga telah masuk ke media pasar daring yaitu Shopee, Tokopedia, dan 

Bukalapak. 

Konsumen dari Tio Jaya Pet Shop adalah pemelihara dan pencinta hewan 

yang berdomisili di Surabaya Timur, dan sering melintasi Jalan Dr. Ir. H. Soekarno. 

Rentang usia konsumen Tio Jaya Pet Shop adalah 20 hingga 35 tahun. Konsumen 

Tio Jaya Pet Shop juga berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang melakukan 

transaksi daring melalui media pasar daring seperti Shopee, Tokopedia, dan 

Bukalapak. 

Konsumen Tio Jaya Pet Shop melakukan pembelian makanan ketika 

makanan hewan mereka tersisa untuk 2 hingga 3 kali sajian. Konsumen memiliki 

beberapa pertimbangan dalam menentukan pembelian makanan yaitu: merek 

makanan, harga makanan, dan kandungan dalam makanan. Untuk transaksi 

daring, mereka memiliki beberapa pertimbangan tambahan yaitu promo yang 

diberikan, nilai dari penjual, dan review dari pembeli terdahulu. 

Konsumen Tio Jaya Pet Shop di pasar daring adalah para pemelihara dan 

pencinta hewan yang ingin melakukan transaksi dengan cepat, mudah, dan aman. 

Selain itu, mereka juga ingin memberikan makanan yang sehat dan aman bagi 

hewan peliharaan mereka dengan mencari produk yang sesuai dengan merek 

yang biasa mereka gunakan. 

Masalah yang dihadapi oleh Tio Jaya Pet Shop adalah kurang dikenal oleh 

masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan umur Tio Jaya Pet Shop yang baru 1 

tahun. Mengacu pada kompetitor Tio Jaya Pet Shop yaitu Snoopy Pet Shop dan 

Diaz Pet Shop, mereka telah dikenal luas oleh masyarakat karena sebelum 

membuka pet shop, mereka telah bertransaksi langsung kepada pelanggan 

walaupun tidak memiliki toko fisik. Sedangkan kompetitor ketiga yaitu Pet Shop 
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Indonesia, memiliki akun Instagram yang aktif dan memiliki berbagai media 

pemasaran yang beragam di media daring. 

Snoopy Pet Shop berlokasi di Jalan Karang Asem IV/96, Surabaya. Snoopy 

Pet Shop telah berdiri sejak 1999 dan telah berkembang hingga sekarang memiliki 

2 cabang. Snoopy Pet Shop saat ini berfokus pada penjualan grosir dan untuk 

penjualan eceran difokuskan di cabang kedua. Namun, harga eceran dari Snoopy 

Pet Shop cukup mahal. Selain itu, media pemasaran yang dilakukan oleh Snoopy 

Pet Shop adalah memiliki akun Instagram dan situs web yang berisi alamat dan 

nomor kontak. Unggahan di akun Instagram Snoopy Pet Shop tidak rapi dan tidak 

terlihat sisi artistiknya. 

 

 
Gambar 1.1.1. Instagram Snoopy Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 1.1.2. Instagram Snoopy Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 1.1.3. Laman Web Snoopy Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Diaz Pet Shop telah buka selama 3 tahun. Pemilik dari Diaz Pet Shop 

mengatakan bahwa dahulu Ia menjual anakan anjing dan akhirnya menjual 

makanan dan kebutuhan lainnya. Diaz Pet Shop melayani penjualan grosir dan 

eceran dengan produk khusus yaitu Royal Canin. Media pemasaran yang 

digunakan oleh Diaz Pet Shop adalah Instagram dengan memanfaatkan feed 

Instagram, story dan highlight Instagram. Selain itu, ada situs web yang berisi 

informasi tentang alamat dan kontak Diaz Pet Shop. 

  
Gambar 1.1.4. Instagram Diaz Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 1.1.5. Instagram Diaz Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 1.1.6. Facebook Diaz Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 1.1.7. Laman Web Diaz Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 1.1.8. Akun Tokopedia Diaz Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 1.1.9. Akun Bukalapak Diaz Pet Shop 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Kompetitor ketiga yaitu Petshop Indonesia. Petshop Indonesia berlokasi di 

Depok, Jawa Barat. Petshop Indonesia memiliki 7 cabang di daerah Depok dan 

Tangerang. Petshop Indonesia memiliki media pemasaran terbaik dari kedua 

kompetitor yang lain. Media Instagram Petshop Indonesia mengunggah gambar 

yang setema antar satu unggahan dan unggahan yang lain. Selain media 

Instagram, Petshop Indonesia memiliki situs web e-commerce pribadi yang 

memudahkan transaksi para calon pembeli. Dimana Petshop Indonesia juga telah 

masuk ke media pemasaran daring seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. 

 

 
Gambar 1.1.10. Instagram Pet Shop Indonesia 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 1.1.11. Landing Page Pet Shop Indonesia 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 
Gambar 1.1.12. Akun Shopee Pet Shop Indonesia 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Dari ketiga kompetitor tersebut, didapatkan strategi komunikasi visual yang 

dapat diadaptasi yaitu; (1) Memiliki Akun Instagram yang aktif; (2) Memiliki laman 

web yang terintegrasi dengan Instagram, pasar daring, dan toko konvensional; (3) 

Memiliki desain yang konsisten pada setiap unggahan konten baik di Instagram, 

laman web, pasar daring dan media cetak di toko konvensional.  

Jurnal berjudul Aplikasi Pendaftaran dan Transaksi Pasien Klinik Hewan di 

Bandung Berbasis Web(Astridya, K. et al. 2018: 1) disampaikan bahwa pada era 

modern seperti sekarang, banyak masyarakat yang mencari teman dan hiburan 

dengan cara memelihara hewan. Namun, berdasarkan pada survey yang telah 
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dilakukan pada beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat yang memberikan 

makanan manusia kepada hewan peliharaan mereka. 

 
Gambar 1.1.13. Hasil Survey Jenis Makanan yang Diberikan Kepada Hewan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Makanan manusia mengandung zat-zat yang dapat beracun bagi hewan 

peliharaan seperti anjing dan kucing. Mengacu pada laman web dari Royal Canin 

Indonesia, cokelat, bawang bombay, anggur dan kismis berbahaya jika dikonsumsi 

oleh kucing. Sedangkan untuk anjing, alpukat, cokelat, makanan yang digoreng 

dan berlemak, bawang merah, dan lain-lain dapat menyebabkan masalah 

pencernaan baik secara langsung atau dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, para pemelihara hewan harus tetap menjaga kesehatan 

hewan perliharaan mereka dengan memberikan makanan yang tepat. Dari ketiga 

strategi dan dari permasalahan yang ada, strategi komunikasi visual yang dapat 

diadopsi untuk Tio Jaya Pet Shop sebagai solusi adalah membuat sebuah konten 

kampanye dengan maksud memperkenalkan pentingnya menjaga kesehatan 

hewan peliharaan dengan memberikan makanan yang tepat bagi hewan 

peliharaan dengan cara menggunakan pet food sebagai makanan utama bagi 

hewan peliharaan. 

Untuk mendukung penyebaran informasi tentang media pemasaran melalui 

media digital dan media konvensional. Penyebaran melalui media daring ini 

memberikan dampak yang luas pada era sekarang, hal ini sejalan dengan target 

pasar dari Tio Jaya Pet Shop yang berusia 20 hingga 35 tahun. Menurut Iswanto 

R dan Saniscara T (2017: 5-6) media daring yang berkembang dimasyarakat 

sekarang adalah Instagram dengan rentang umur pengguna Instagram saat ini 

didominasi oleh pengguna usia 18 hingga 40 tahun. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah Tugas Akhir diatas, rumusan 

masalah yang dirumuskan dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana merancang 

kampanye untuk Tio Jaya Pet Shop beserta media promosinya untuk 

meningkatkan awarness masyarakat terhadap pentingnya memberikan makanan 

hewan dan meningkatkan penjualan Tio Jaya Pet Shop. 

1.3. Tujuan Perancangan 

Merancang brand campaign beserta media promosinya untuk Tio Jaya Pet 

Shop yang membutuhkan brand awarness untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Tio Jaya Pet Shop 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Berdasarkan pada tujuan perancangan Tugas Akhir Perancangan Kampanye 

Beserta Media Promosinya Untuk Tio Jaya Pet Shop, maka perancangan 

kampanye yang akan dibuat adalah: 

1. Brand Concept (Big Idea) 

a. Brand Idea and Strategy (Visual, Verbal, and Attributes) 

2. Logo Kampanye 

a. Logo Kampanye 

b. Tagline Kampanye 

c. Hashtag Kampanye 

3. Media Promosi Kampanye 

a. Instagram/Facebook Post 

b. Instagram/Facebook Story 

c. Laman Web 

d. Foto Pasar Daring 

e. Kupon Diskon 

f. Poster 

g. Pamflet 

h. Stiker Kemasan 

i. Tester Pack 

j. Gelas Takar 

k. Totebag 
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1.5. Manfaat Perancangan  
Manfaat perancangan Tugas Akhir Perancangan Kampanye Beserta Media 

Promosinya Untuk Tio Jaya Pet Shop adalah: 

a. Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan hewan 

peliharaan. 

b. Menciptakan kebaruan dalam perancangan kampanye dalam bidang 

kesehatan hewan. 

c. Turut berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Desain Komunikasi Visual, 

khususnya dalam bidang promosi digital 

1.6. Batasan Perancangan 

Hal umum yang menjadi batasan dalam pembuatan Tugas Akhir Perancangan 

Kampanye Beserta Media Promosinya Untuk Tio Jaya Pet Shop adalah: 

1. Batasan Ilmu 

Perancangan Proposal Tugas Akhir ini berada di lingkup Ilmu Desain 

Komunikasi Visual dan Ilmu Pemasaran 

2. Batasan Material 

Peracangan Proposal Tugas Akhir ini menggunakan media cetak dan 

media digital berupa media sosial daring yang terdiri dari LINE@, 

Whatsapp, Laman web, Instagram, dan Facebook. 

3. Batasan Teknologi 

Perancangan Proposal tugas akhir ini menggunakan teknologi berupa 

laptop, gawai, dan aplikasi lunak pada laptop yang terdiri dari Microsoft 

Word, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Google Form, dan laman web 

yang terdiri dari wix.com dan Google. Selain media diatas, juga digunakan 

media sosial daring seperti LINE@ dan Instagram untuk melakukan 

kampanye daring. 

4. Batasan Waktu 

Perancangan Proposal Tugas Akhir ini dilakukan dalam kurun waktu 5 

bulan yaitu dari Januari 2020 hingga Mei 2020 
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5. Batasan Pengumpulan Data 

Data pada perancangan ini akan diambil dengan melakukan survey, 

wawancara, observasi kompetitor, dan melalui studi literatur. Ruang 

lingkup pengumpulan data survey akan di berikan kepada masyarakat 

yang memiliki ketertarikan pada memelihara hewan, wawancara akan 

dilakukan pada para ahli di bidang branding dan perawatan hewan, selain 

itu juga akan dilakukan wawancara pada pemilik hewan yang memiliki 

lebih dari 2 ekor hewan peliharaan. Observasi kompetitor akan dilakukan 

pada 3 kompetitor yang berdomisili di Surabaya dan Depok, untuk studi 

literatur akan mempelajari jurnal dan buku yang membahas tentang 

branding, perawatan hewan, pet shop, kampanye, dan topik-topik lain 

yang berhubungan. 

1.7. Definisi Istilah    

Pada bagian ini, akan dijabarkan beberapa istilah yang akan sering dipakai 

pada Proposal Tugas Akhir ini. Untuk memenuhi kebutuhan Proposal Tugas Akhir 

ini, maka dibutuhkan penelitian terhadap beberapa kata berikut yaitu: 

1. Brand 

Merek adalah suatu yang dilekatkan atau ditempelkan pada suatu produk. 

Merek bukanlah produk itu sendiri, ketika seseorang telah menggunakan 

produk, maka yang diterima adalah manfaat produk bukan manfaat merek 

tersebut. Merek hanya menimbulkan kepuasan dari pengguna yang tidak 

dapat memberikan kepuasan secara fisik (Firmansyah, H. 2018: 30) 

2. Brand Awareness 

Brand awareness adalah bagaimana sebuah merek/brand dapat muncul 

dibenak masyarakat atau dalam hal ini konsumen dan calon konsumen. 

Sebuah merek dapat dicerminkan dengan bagaimana ciri khas dan 

pengetahuan konsumen terhadap merek tersebut (Semuel H. dan 

Setiawan K. Y. 2018: 48) 

3. Kampanye 

Menurut Rogers dan Storey (Dalam Putri, S. D. dan Fithrah, D. S., 2017: 

133) kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana 

dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak 

yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. 
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4. Media Pemasaran 

Media pemasaran adalah suatu alat atau sarana komunikasi untuk 

mengkomunikasikan suatu produk, iklan, promosi, dan lain-lain yang 

dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengenalkan kepada 

calon konsumen mereka (Sudaryono. 2016: 167-197) 

5. Strategi Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

Strategi Kemunikasi Pemasaran Terintegrasi adalah pemilihan beberapa 

jenis media pemasaran yang efektif untuk mengkomunikasikan suatu ide 

pemasaran (Percy L. 2018) 

6. Social Media Marketing 

Social media marketing adalah memanfaatkan teknologi media sosial 

untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menawarkan suatu hal 

kepada suatu golongan tertentu atau target pasar.(Tuten et al., 2017) 

7. Toko Daring 

Toko daring adalah toko yang melakukan transaksi jual, beli, dan iklan di 

media daring (Huang R. dan Airlangga S.A. 2017) 
8. Media pemasaran konvensional 

Media pemasaran konvensional adalah media pemasaran yang 

menggunakan media cetak seperti poster, pamflet, flyer, atau media 

digital seperti televisi dan radio (Panwar dan Singh U. 2016) 

9. Pet Shop 

Pet Shop adalah tempat untuk melakukan perdagangan segala jenis 

kebutuhan hewan peliharaan seperti makanan, kandang, obat-obatan, 

dan kebutuhan lainnya (Sinaga, I. A. 2018: 467) 

10. Hewan Peliharaan 

Menurut KBBI versi daring, hewan peliharaan adalah hewan yang dijaga 

dan diasuh oleh suatu individu atau kelompok. 

11. Makanan Hewan(Pet Food) 

Menurut KBBI versi daring, makanan hewan adalah segala sesuatu yang 

bisa dimakan khususnya untuk hewan. Dalam hal ini, makanan hewan 

adalah makanan yang dibuat khusus baik melalui proses industri maupun 

rumahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hewan. 
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12. Kesehatan Hewan 

Dalam KBBI versi daring, kesehatan hewan terbagi dalam 2 suku kata 

yaitu kesehatan yang berarti keadaan baik, badan yang baik. Hewan 

berarti suatu makhluk hidup. Sehingga arti dari kesehatan hewan adalah 

keadaan baik suatu hewan dalam hal fisik dan psikologis. 

13. Logo 

Menurut Logo: Visual Asset Transitions (Kartika, J.D. dan Rudyant. 2016: 

68) logo adalah simbol yang dapat dengan mudah melekat dan dapat 

mendefinisikan begitu banyak arti. 

14. Gaya Desain 

Gaya desain adalah sebuah terminologi dalam ilmu desain grafis yang 

dikenal sebagai pengklasifikasian beberapa gaya desain (Damayanti, et 

al dalam Rahardjo, S.T. 2019: 38) 

15. Warna 

Menurut Sadjiman (Dalam Fitriah, M. 2018: 40) warna adalah kualitas 

yang dilihat oleh mata manusia terhadap mutu cahaya yang dipantulkan 

pada suatu objek.  

16. Typografi 

Tipografi adalah bidang yang mempelajari suatu huruf dalam 

hubungannya dengan efektifitas proses penyampaian suatu informasi 

(Mulyana, I. et al, 2019) . 
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1.8. Metode Perancangan 

 
Diagram 1.8. Metode Perancangan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 


