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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual  

Setelah melakukan penelitian terhadap kompetitor dan kondisi masyarakat. 

Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang memberikan makanan kepada 

hewan peliharaan mereka dengan makanan manusia atau dengan makanan 

hewan namun tidak tepat. Mengaitkan dengan kebutuhan Tio Jaya Pet Shop, 

maka dalam Proposal Tugas Akhir ini disusun media pemasaran untuk 

meningkatkan brand awarness masyarakat terhadap Tio Jaya Pet Shop dengan 

media kampanye yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk memberikan 

makanan dengan jumlah yang tepat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. 

Solusi dari strategi komunikasi visual yang telah ditentukan adalah merancang 

kampanye dengan tema #LebihBaikPetFood untuk Tio Jaya Pet Shop yang sesuai 

bagi konsumen yang merupakan pemelihara dan pencinta hewan sehingga dapat 

membagikan informasi tentang pentingnya memberikan makanan khusus hewan 

kepada hewan peliharaan. 

3.2. Konsep Perancangan 

Berdasar pada strategi komunikasi visual yang telah ditentukan, maka dapat 

dirumuskan brand verbal, brand attributes, dan brand line sebagai berikut: 

Brand Verbal  
Unique Selling Preposition yang ditawarkan oleh Tio Jaya Pet Shop adalah 

menyediakan informasi tentang pentingnya memberikan makanan khusus hewan 

dengan takaran yang tepat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Media 

yang digunakan adalah media sosial Instagram dan Facebook, website, media 

chatting, selain itu juga digunakan media poster, stiker kemasan, tester pack, 

pamflet, kupon diskon, totebag, gelas takar, dan menggunakan media pasar daring 

dan toko konvensional untuk pemasaran produk. 

Brand Attributes, 
Tio Jaya Pet Shop memiliki kata kunci yang ingin diberikan kepada 

masyarakat yaitu terpercaya, bermutu, dan kreatif. Mengacu pada segmen 

konsumen Tio Jaya Pet Shop yang merupakan usia 20 hingga 35 tahun dan 

melakukan transaksi secara digital. Maka dibutuhkan suatu kepercayaan dibenak 

konsumen untuk bertransaksi di Tio Jaya Pet Shop baik secara daring maupun 
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konvensional dengan cara membuat konten tentang kesehatan hewan dari sumber 

yang terpercaya dan dilakukan unggah konten menggunakan Instagram resmi Tio 

Jaya Pet Shop, serta memiliki penilaian tinggi dan asli di media pasar digital, dan 

memiliki toko konvensional yang terletak di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno(Merr) 196, 

Surabaya. Produk yang kami tawarkan terjamin kualitasnya, masa kadaluarsa 

selalu dicek setiap bulan dan kami tidak menjual produk dengan masa kadaluarsa 

yang kurang dari 3 bulan. Tio Jaya Pet Shop menawarkan informasi yang dikemas 

secara kreatif dan dibagikan melalui Instagram. Hal ini berbeda dari kompetitor-

kompetitor yang kebanyakan hanya memanfaatkan foto amatir untuk mengisi 

unggahan pada feed Instagram mereka.  

Brand Line 

Berdasarkan pada brand verbal dan brand attributes tersebut, maka dapat 

dibuat brand line yang sesuai dengan kampanye ini yaitu #LebihBaikPetFood 

3.2.1. Konsep Gaya Desain. 
Gaya desain yang digunakan adalah flat design dengan elemen ilustrasi yang 

bergaya simplified illustration. Dalam buku berjudul Elegant Web UI Design 

Techniques: Flat Design & Colors karya Cao J et al(2015) dikatakan bahwa konsep 

flat design dibuat untuk menciptakan desain yang ringan dan tidak terlalu rumit 

untuk dipandang. Gaya desain ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

pembaca dalam menerima materi kampanye alih-alih memperhatikan ilustrasi 

yang realis. 

Berdasarkan pada hasil riset yang dilakukan, maka dibutuhkan media 

komunikasi visual untuk mendukung promosi kampanye, yaitu logo kampanye, 

warna khusus kampanye, ilustrasi pendukung, materi kampanye, dan media 

promosi seperti poster, pamflet, stiker kemasan, kupon diskon, Instagram dan 

Facebook feed, materi LINE@ dan Whatsapp, Website, foto produk marketplace 

totebag, kemasan tester, dan gelas takar. 

Konsep Logo 
Logo kampanye menggunakan logotype yang menampilkan hashtag yang 

digunakan di Instagram dan Facebook. Logo ini menggunakan konsep flat design 

dan menggunakan teori gestalt. Flat design digunakan untuk menampilkan kesan 

simple(Cao J et al: 2015). Kesan simple akan memudahkan pembaca 

mendapatkan inti pesan dari kampanye/materi kampanye. Sedangkan, untuk 
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penggunaan gestalt bertujuan untuk menciptakan awareness akan pentingnya pet 

food yang menjadi huruf “o” pada logo kampanye. 

Konsep Tipografi 
Tipografi yang digunakan adalah sans serif dengan bentuk rounded dan bold. 

Menurut typewolf.com kesan yang ditimbulkan dari penggunaan tipografi ini adalah 

modern, friendly, dan mengajak. Kesan ini dibangun dengan tujuan mengajak para 

pembaca untuk mengikuti kampanye ini 

Konsep Warna 
Warna yang digunakan dalam desain kampanye ini adalah warna coklat, 

coklat muda, dan merah maroon. Menurut goodminds.id warna coklat memiliki 

kesan bumi yang hangat dan nyaman. Sedangkan warna merah maroon dipilih 

untuk menampilkan brand Tio Jaya Pet Shop yang identik dengan warna merah 

pada logonya. 

Konsep Ilustrasi 
Ilustrasi pada karya ini menggunakan simplified illustration. Tujuan 

penggunaan simplified illustration adalah memberikan fokus dari teks yang 

merupakan materi utama yang perlu diterima oleh pembaca. 

Konsep Penempatan 
Konsep penempatan mengacu pada 4 prinsip dasar yaitu urutan, penekanan, 

keseimbangan, dan kesatuan(Hogan H,2014). Konsep yang digunakan dalam 

karya ini adalah konsep urutan. Konsep ini digunakan agar pembaca dapat 

mengerti inti dari pesan yang ingin disampaikan dengan baik dan benar.  

3.2.2. Strategi Media. 

Target pasar dari Tio Jaya Pet Shop adalah mereka dengan rentan umur 20 

hingga 30 tahun dengan tingkat ekonomi menengah keatas. Selain itu, ada 

kategori khusus yang ditarget yaitu kelompok penyayang dan pemerhati hewan 

yang ingin menjagai kesehatan hewan peliharaan mereka. Kelompok target pasar 

ini dibentuk dari buku Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran) karya Dr. M. 

Anang Firmansyah(2018). 

Dalam buku Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi karya 

Sudaryanto(2016) Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan kepada 

pembaca atau dalam hal ini calon konsumen. Media promosi yang digunakan 

adalah Above the Line(ATL), Below the Line(BTL), dan Through the Line(TTL). 
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Media ATL yang digunakan adalah Laman Web dan Poster, media BTL yang 

digunakan adalah pasar daring(marketplace), stiker kemasan, tester pack, 

pamflet, gelas takar, dan kupon diskon. Untuk media TTL, digunakan Sosial Media 

seperti Instagram dan Facebook, media chatting seperti Whatsapp dan LINE@, 

dan Totebag. 

ATL(Above the Line) – Laman Web 
Laman web digunakan untuk menarik konsumen yang aktif mencari informasi 

melalui media browser seperti laman web pencari Google, Yahoo Search, dan 

Bing.com. Laman web sendiri mendapatkan hasil yang cukup banyak dari survey 

yang telah dilakukan yaitu 24 responden dari 60 responden(40%).  

ATL(Above the Line) – Poster 
Poster ditampilkan di beberapa tempat yang akan dikunjungi oleh target pasar 

dari Tio Jaya Pet Shop seperti tempat penitipan hewan, salon hewan, dan klinik 

hewan. Media ini akan menampilkan informasi singkat tentang promo dan 

kampanye yang diadakan oleh Tio Jaya Pet Shop. Menurut Adhanisa C dan 

Fatchiya A(2017) poster menjadi media konvensional yang dapat digunakan untuk 

menarik konsumen ketika membaca isi dari poster tersebut. 

BTL(Below the LINE) – Pasar Daring (Marketplace) 

Menurut Sutejo L Wulandari(2018), pasar daring berada pada tingkat efektif 

lebih tinggi dibandingkan dengan pasar konvensional. Pasar Daring atau 

marketplace yang digunakan adalah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Menurut 

Sutejo, Lusia Wulandari Tio Jaya Pet Shop telah masuk ke 3 pasar ini sejak 2018 

dengan total transaksi hampir 75% dari total omzet. Pasar daring ini mampu 

menampilkan seluruh produk yang ditawarkan oleh Tio Jaya Pet Shop dan mampu 

dijangkau oleh seluruh target pasar. Selain itu, melalui pasar daring ini para target 

pasar dapat melakukan transaksi dengan cepat dan aman karena didukung oleh 

pembayaran pihak ketiga. 

BTL(Below the LINE) – Stiker Kemasan 
Stiker kemasan digunakan untuk menyampaikan value preposition dari 

kampanye yang dibuat. Melalui stiker kemasan ini, para pelanggan yang ingin dan 

telah bertransaksi akan mendapatkan informasi tentang takaran dan penggunaan 

yang tepat dari produk yang mereka beli. Menurut Utaminingsih A(2016) inovasi 

produk berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Oleh karena itu, dibuatlah 

stiker kemasan dengan info produk yang lengkap dan jelas sebagai inovasi. 
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BTL(Below the LINE) – Tester Pack 

Tester pack bertujuan memberikan kesempatan kepada pelanggan yang ingin 

merubah makanan namun takut hewan peliharaan mereka tidak suka. Tester pack 

ini akan diberikan dalam takaran untuk satu hari. Tester pack sendiri diberikan 

gratis setiap pembelian minimal 1kg makanan jenis apapun. 

BTL(Below the LINE) – Pamflet 
Menurut Adhanisa C dan Fatchiya A(2017) pamflet menjadi media pemasaran 

konvensional yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang ingin 

disampaikan. Pamflet akan dibagikan untuk menyebarkan pesan utama dari 

kampanye. Pamflet ini akan terbagi kedalam 2 pamflet yaitu pamflet untuk kucing 

dan untuk anjing. Informasi yang didapatkan berupa alasan penggunaan pet food, 

makanan yang tepat untuk hewan, makanan yang tidak baik untuk hewan, takaran 

yang tepat dalam memberikan makanan untuk hewan, dan kontak dari Tio Jaya 

Pet Shop. 

BTL(Below the LINE) – Gelas Takar 
Sesuai dengan tujuan kampanye untuk menyadarkan pemelihara hewan akan 

pentingnya asupan yang tepat bagi hewan peliharaan mereka, maka diberikan 

gelas takar untuk menimbang ukuran makanan yang tepat bagi hewan untuk satu 

kali konsumsi maupun untuk kebutuhan satu hari. Gelas takar ini akan diberikan 

gratis dengan minimal pembelian atau dapat dibeli secara terpisah. Menurut 

Utaminingsih A(2016) inovasi diperlukan untuk terus menarik minat konsumen. 

BTL(Below the LINE) – Kupon Diskon 
Menurut Belisa N(2018), pemberian kupon diskon mempengaruhi tingkat 

pembelian. Kupon diskon diberikan untuk menarik kembali para konsumen yang 

telah melakukan pembelian minimal 100.000 Rupiah untuk makanan dan alat 

kebutuhan yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat 

makan dan botol minum. Kupon diskon ini diharapkan menarik minat pembeli 

untuk kembali bertransaksi di Tio Jaya Pet Shop 

TTL(Through the LINE) – Sosial Media 
Sosial media yang digunakan adalah Instagram dan Facebook. Penggunaan 

kedua media ini disesuaikan dengan usia target market yang ada direntan 20 

hingga 30 tahun. Menurut Iswanto R dan Saniscara T (2017) umur pengguna 

Instagram saat ini didominasi oleh pengguna dengan rentan usia 18-40 tahun. 

Sehingga, pemilihan media Instagram untuk Tio Jaya Pet Shop sesuai. Sedangkan 
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untuk Facebook, ditargetkan para pengikut dari komunitas-komunitas pecinta 

hewan yang ada di Surabaya dan sekitarnya dalam lingkup Negara Indonesia. 

TTL(Through the LINE) – Media Chatting 

Media Chatting yang digunakan adalah LINE@ dan Whatsapp. Media 

Whatsapp telah digunakan sejak 2018 dan berhasil menarik minat pelanggan 

untuk bertransaksi langsung melalui media Whatsapp.  

Sedangkan untuk LINE@ digunakan karena menurut publikasi dari 

tekno.tempo.co(2017), pengguna LINE di Indonesia telah mencapai angkat 90 

Juta pengguna dimana 80% adalah pengguna aktif, dan rentan umur pengguna 

dari LINE adalah rentan umur 18 hingga 25 tahun. 

TTL(Through the LINE) – Totebag 
Dalam buku Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran) Dr. M. Anang 

Firmansyah(2018). Diperlukan media atau barang untuk diberikan baik secara 

gratis maupun tebus murah untuk menarik minat pelanggan baru untuk 

bertransaksi. Oleh karena itu, totebag digunakan karena pada saat ini, mulai 

banyak isu-isu pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, sehingga 

totebag ini dapat menjadi alternatif lain bagi target pasar dari Tio Jaya Pet Shop. 

3.2.3. Target Audience dan Touchpoint Media  

Ada 2 macam media dan touchpoint yang digunakan, pertama adalah media 

daring dan kedua adalah media laring. Kedua media ini akan saling melengkapi 

dan memiliki peran mereka masing-masing. Media daring berupa media sosial, 

media chatting, pasar daring, dan laman web. Untuk media laring berupa poster, 

pamflet, totebag, stiker kemasan, tester pack, dan gelas takar, selain itu, ada 2 

media yang berada pada kedua media yaitu kupon diskon. 

Setiap media memiliki channel phases masing-masing yang berfungsi 

sebagai: 

1. Awareness: Media yang digunakan pada tahap awal untuk mengenalkan 

pesan / value preposition kepada calon konsumen. 

2. Evaluation: Media yang membantu konsumen dalam mengevaluasi value 

preposition yang ditawarkan. 

3. Purchase: Media yang dapat digunakan customer melakukan transaksi 

pembelian. 
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4. Delivery: Media yang digunakan untuk menyampaikan value preposition 

utama kepada konsumen. 

5. After Sales: Media yang dapat digunakan oleh customer untuk 

mendapatkan informasi pasca-pembelian. 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Media Sosial 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Daring (Instagram dan 

Facebook Page) 

Membangun 

Awareness 

konsumen, 

melakukan 

transaksi, 

menyampaikan 

Value dan after 

sales. 

 

2 Media 

Chatting 

9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Daring (Whatsapp 

Business dan LINE@ 

Official Account) 

Melakukan 

transaksi dan 

aftersales 

3 Marketplace 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Daring (Shopee, 

Tokopedia, dan 

Bukalapak) 

Melakukan 

transaksi dan 

aftersales 

4 Website 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Daring Membangun 

awareness, 

evaluasi Value 

Preposition, dan 

menyampaikan 

Value Preposition 

5 Totebag 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Laring – di Toko 

Konvensional dan 

Tempat Umum 

Membangun 

Awareness dan 

after sales. 
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6 Stiker 

Kemasan 

9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Laring – Ketika 

bertransaksi kemasan 

repack 

Menyampaikan 

Value Preposition 

7 Tester Pack 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Laring – Ketika 

bertransaksi kemasan 

repack 

Evaluasi Value 

Preposition dan 

Menyampaikan 

Value preposition 

8 Poster 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Laring – Ketika 

berkunjung ke toko, 

tempat penitipan 

hewan, klinik hewan, 

dan salon hewan. 

Membangun 

Awareness 

konsumen 

9 Pamflet 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Laring – Ketika 

berkunjung ke toko 

dan ketika 

bertransaksi baik 

daring dan laring 

Menyampaikan 

Value Preposition 

10 Gelas Takar 9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Laring – Ketika selesai 

melakukan transaksi 

baik daring dan laring 

Menyampaikan 

Value Preposition 

11 Kupon 

Diskon 

9 Maret – 

11 Mei 

2020 

Laring dan Daring – 

Berupa kupon fisik 

dan kupon digital 

melalui LINE@ 

After Sales. 

Tabel 3.1 Pemilihan Media 

3.2.4. Biaya Media 

Berikut adalah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

pemasaran dari kampanye #LebihBaikPetFood  
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No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Pamflet Biaya Produksi 100 pcs 3.500 350.000 

2 Stiker 

Kemasan 

Biaya Produksi 20 pcs 750 15.000 

3 Tester Pack Biaya Produksi 80 pcs 1.750 140.000 

4 Instagram 

dan 

Facebook 

Ads 

Biaya Tayang 1 Bulan 200.000 200.000 

5 Gelas 

Takar 

Biaya Produksi 30 pcs 15.500 465.000 

6 Poster Biaya Produksi 20 

lembar 

4.000 80.000 

7 Totebag Biaya Produksi 50 pcs 35.000 1.750.000 

8 Kupon 

Diskon 

Biaya Produksi 100 pcs 200 20.000 

Total 8.000.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.3. Uji Coba Prototype Desain 

Uji coba prototype bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari desain yang telah dihasilkan. Daftar prototype desain akan dibagi menjadi 2 

yaitu media daring dan media laring. 

Logo Kampanye 

Media Daring 

- Instagram dan Facebook feed. 

- Instagram dan Facebook story. 

- Pesan siaran LINE@ dan Whatsapp. 

- Voucher LINE@. 
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- Desain Laman Web. 

- Desain foto pasar daring(Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak). 

Media Laring 

- Stiker Kemasan 

- Tester pack 

- Poster 

- Pamflet 

- Kupon Diskon Fisik 

- Gelas Takar 

- Totebag 

3.3.1. Layout Komprehensif  

Pada bagian ini akan ditampilkan desain yang telah dibuat dan akan dilakukan 

uji coba baik secara langsung ke pasar maupun kepada expert dan extreme user. 

Logo Kampanye 

 
Gambar 3.3.1.1. Logo Kampanye 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Instagram dan Facebook feed 

   
Gambar 3.3.1.2. Instagram dan Facebook Feed 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.3.1.3. Hasil Instagram dan Facebook Feed secara daring 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Feed Instagram dan Facebook akan diunggah setiap 1 hari sekali dengan 

cara melakukan editing di aplikasi Instagram dan ketika menuliskan caption 

dan penanda lokasi, akan sekaligus dilakukan posting ke Facebook 
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Instagram story 

  
Gambar 3.3.1.4. Instagram dan Facebook Story 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Story Instagram dibuat untuk menarik minat pengikut dalam membaca 

konten kampanye. 

Pesan siaran LINE@ dan Whatsapp 

  
Gambar 3.3.1.5. Hasil Pesan Siaran LINE@ dan Whatsapp. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 



 
 

 49 

LINE@ dan Whatsapp digunakan untuk membagikan informasi tentang 

promo dan sedikit informasi tentang info tips dan trik merawat hewan. 

Voucher Diskon LINE@ 

 
Gambar 3.3.1.6. Voucher diskon LINE@ 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Voucher diskon LINE@ digunakan untuk menggantikan voucher fisik. 

Voucher ini diberikan kepada pelanggan yang bertransaksi secara daring 

 

Desain Laman Web 

 
Gambar 3.3.1.7. Laman Web 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Laman web dibuat untuk menarik minat pembaca yang mencari informasi 

melalui laman pencarian seperti Google dan Bing.com 

Desain Foto Pasar Daring(Shopee, Tokopedia, Bukalapak) 

   
Gambar 3.3.1.8. Foto Pasar Daring 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Desain pasar daring dibuat untuk menarik minat konsumen yang 

melakukan pencarian produk di media pasar daring seperti Shopee, 

Tokopedia, dan Bukalapak 

Stiker Kemasan 

  
Gambar 3.3.1.9. Stiker Kemasan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Stiker kemasan menjadi media inovasi utama dalam kampanye ini. Dalam 

stiker kemasan ini akan ditampilkan rincian penggunaan produk dan informasi 

penting lainnya seperti informasi alergi. 
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Tester Pack 

 
Gambar 3.3.1.10. Tester Pack 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Tester Pack diberikan kepada konsumen yang melakukan pembelian 

makanan, tester pack ini diberikan dengan tujuan mengajak konsumen 

mencoba makanan dengan merek berbeda untuk mencegah hewan 

peliharaan kecanduan dan mengalami masalah kesehatan ketika harus 

mengganti merek makanan. 

 

Poster 

 
Gambar 3.3.1.11. Poster 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Poster diletakkan di tempat-tempat yang akan banyak didatangi oleh 

calon konsumen. Tempat-tempat ini bisa berupa tempat penitipan hewan, 

klinik hewan, dan salon hewan. 
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Pamflet 

  
Gambar 3.3.1.12. Pamflet 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Pamflet diberikan kepada konsumen yang ingin mendapatkan informasi 

lebih lanjut mengenai kampanye yang sedang berjalan. 

Kupon Diskon Fisik 

 
Gambar 3.3.1.13. Kupon Diskon Fisik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Kupon Diskon Fisik diberikan kepada konsumen yang datang langsung 

ke toko. 
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Gelas Takar 

 
Gambar 3.3.1.14. Gelas Takar 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Gelas takar diberikan kepada konsumen yang melakukan pembelian 

dengan jumlah tertentu dan dapat juga dibeli langsung oleh konsumen 

 

Totebag 

 
Gambar 3.3.1.15. Totebag 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Totebag diberikan dengan minimal pembelian tertentu atau dapat juga 

dibeli oleh konsumen. Totebag ini dibuat menggantikan kantong plastik sekali 

pakai dan dengan harapan digunakan oleh konsumen dan menciptakan 

awareness ke konsumen yang belum mendapatkan informasi kampanye. 
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3.3.2. Strategi Uji Coba  

Pada penelitian ini dilakukan uji coba kepada beberapa expert dan extreme 

user, selain itu akan dilakukan survey kepada target market dari suatu kelompok 

pecinta hewan. 

Profil dari expert user adalah sebagai berikut: 

- Franky K. Nugroho, Founder Elevate Branding dan Corporate Brand Director 

Xavier Marks Indonesia. Pak Franky memiliki pengalaman yang cukup lama 

dibidang Branding. Salah satu merek besar yang di branding adalah Xavier 

Marks Indonesia. Tujuan melakukan wawancara bersama beliau untuk 

mendapatkan kritik dan saran mengenai hasil desain dan konsep dari 

kampanye. 

- Ari Kurniawan, beliau berpengalaman dibidang desain tata letak(layout) 

poster, buku, dan majalah. Tujuan melakukan wawancara untuk mendapatkan 

kritik dan saran mengenai hasil desain. 

- Almaedawati Erina, Founder Alma Pet Care yang bergerak dibidang klinik dan 

pet care. Tujuan dilakukan wawancara dengan narasumber untuk 

mendapatkan informasi tentang jenis-jenis materi atau informasi yang dapat 

dibagikan kepada konsumen sebagai orang awam. 

Profil dari extreme user adalah sebagai berikut:  

- Pungky Juniastuti, pemelihara 6 ekor kucing. Wawancara dengan narasumber 

bermaksud untuk meminta pendapat tentang informasi seperti apa yang ingin 

didapatkan oleh narasumber. Selain itu, juga ingin mendapatkan informasi 

tentang media apa yang sekiranya ingin digunakan untuk mendapatkan 

informasi. 

- Selvyanatalia, pemelihara 4 ekor anjing. Wawancara dengan narasumber 

bermaksud untuk meminta pendapat tentang informasi seperti apa yang ingin 

didapatkan oleh narasumber. Selain itu, juga ingin mendapatkan informasi 

tentang media apa yang sekiranya ingin digunakan untuk mendapatkan 

informasi. 

- Hugo Samalo, pemelihara berbagai jenis hewan. Wawancara dengan 

narasumber bermaksud untuk meminta pendapat tentang informasi seperti 

apa yang ingin didapatkan oleh narasumber. Selain itu, juga ingin 

mendapatkan informasi tentang media apa yang sekiranya ingin digunakan 

untuk mendapatkan informasi. 
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Selain pengumpulan data melalui expert dan extreme user, juga akan 

dilakukan pembagian kuisioner yang digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang media yang ingin digunakan untuk mendapatkan informasi, jenis-jenis 

informasi yang diinginkan, dan waktu yang tepat dalam membagikan pesan. 

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data  

NO 
TEKNIK 
PENGUMPU
LAN DATA 

SUMBER 
DATA 

INSTRUMEN 

1 Wawancara  Expert user 

Franky K. 

Nugroho dan  

Ari Kurniawan 

 

 

 

Almaedawati 

Erina 

1. Review trend desain saat ini. 

2. Review desain propotipe. 

3. Review media promosi yang 

digunakan. 

4. Preferensi media promosi yang 

dapat dikembangkan. 

 

1. Review materi yang sedang 

banyak dibicarakan. 

2. Review materi yang telah dibuat 

3. Review media promosi yang 

digunakan. 

4. Preferensi media promosi yang 

dapat dikembangkan. 

5. Review promo yang diberikan. 

 Wawancara Extreme user 

Kak Anisa 

Admin 

Instagram 

Natha Satwa 

Nusantara, 

Yana Zaskia 

Ramdhani, 

Selvyanatalia, 

Hugo Samalo 

1. Media yang digunakan untuk 

mencari informasi 

2. Informasi yang paling banyak 

dicari 

3. Preferensi tempat dan media 

untuk transaksi kebutuhan hewan 

4. Waktu yang tepat untuk mencari 

informasi 
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 Survey  Minimal 100 

Responden 

1. Media yang digunakan untuk 

mencari informasi 

2. Informasi yang paling banyak 

dicari 

3. Media dan tempat untuk 

melakukan transaksi 
Tabel 3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data 

  


