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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pada zaman serba instan ini masyarakat cenderung bergantung pada 

penggunaan produk siap pakai. Produk-produk yang digunakan baik sebagai 

kebutuhan utama maupun kebutuhan sekunder ini rata-rata menggunakan plastik 

sekali pakai sebagai kemasan. Penggunaan kemasan plastik ini juga dipicu oleh 

harganya yang murah dan kebiasaan beli-buang yang mudah dilakukan oleh 

semua masyarakat setiap harinya. Kemasan produk yang dimaksud antara lain 

kemasan makanan, minuman, produk tepat guna, dan produk lainnya. Fakta 

bahwa plastik menjadi salah satu polutan yang mengancam lingkungan dan 

kelangsungan makhluk hidup yang ada didalamnya dapat ditemui dalam berbagai 

macam media berita baik cetak maupun maya. Sekitar 80% plastik yang ada di 

lautan berasal dari daratan dan disebabkan oleh limbah plastik yang dengan 

sengaja maupun tidak dibuang tidak pada tempatnya dan kemudian terbawa oleh 

angin dan hujan ke lautan (Joes, 2018:4). Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya, sekitar 9,8 miliar kantong plastik digunakan di 

Indonesia setiap tahun, dan hampir 95% berakhir sebagai limbah. Indonesia saat 

ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 190.000 ton sampah setiap hari dan 

plastik diperkirakan menyumbang sekitar 25.000 ton per-hari, di mana setidaknya 

20% diyakini berakhir di sungai dan perairan pesisir. (www.indonesia-

investments.com, 2019). 

Dilatar belakangi oleh isu plastik yang sedang naik daun tersebut Hepi 

Circle didirikan pada Februari 2019 dengan mimpi untuk menjadikan masyarakat 

Indonesia sebagai konsumen cerdas yang sadar akan dampak penggunaan 

plastik tidak tepat guna harus dikurangi untuk menciptakan lingkungan yang lebih 

bersih dan sehat. Hepi Circle menjadi salah satu platform e-commerce yang 

menawarkan sistem belanja produk sehari-hari dengan solusi penggunaan 

kemasan pakai ulang. Adapun produk yang ditawarkan berupa produk personal 

care (sabun mandi cair dan sabun cuci tangan cair), cleaning products (detergen, 

pelembut, sabun pel lantai) dan beras organik yang dijual secara ecer maupun 
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dalam jumlah besar. Hepi Circle menjadi salah satu solusi alternatif bagi 

masyarakat konsumtif untuk mengubah kebiasaan mereka dalam menggunakan 

plastik tidak tepat guna.  

Dengan alasan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

merancangan brand campaign yang tepat guna mengkomunikasikan isu yang 

dihadapi dan pesan brand kepada target market. Target market yang dimaksud 

adalah masyarakat menengah keatas yang masuk didalam kategori generasi 

millennial baik yang sudah berkeluarga maupun tidak. Menurut Padveen (dalam 

Sarwono, 2018:1) generasi millennial adalah mereka yang lahir antara tahun 1980 

hingga 2000. Mereka yang disebut dengan millennial cenderung mengikuti 

perkembangan teknologi dan melibatkan teknologi dalam kehidupan sehari-

harinya mulai dari berbelanja, transportasi, akses informasi, serta edukasi. 

(Qurotaa’yun dan Krisnawati. 2019: 47)  

Adapun beberapa kompetitor dengan bisnis dan/atau pesan brand serupa 

yaitu direct competitors yakni The Body Shop Indonesia, Ecth Lab, Jiva Soap dan 

indirect competors yakni Kecipir, Alang-alang Zero Waste Store, dan Mamaramah. 

Direct competitors bergerak dan menjual produk yang kurang lebih sama yakni 

personal care products berkemasan dengan menitik beratkan pada produk ramah 

lingkungan berbahan alami. Sedangkan indirect competitors merupakan mereka 

yang memiliki nilai brand yang sama yakni untuk mengurangi limbah plastik di 

lingkungan namun cakupan produk yang ditawarkan lebih luas mulai dari sayur 

organik, makanan sehat, peralatan yang ramah lingkungan, dan banyak lainnya. 

Target market yang dituju oleh direct competitors Hepi Circle adalah masyarakat 

menengah ke atas yang tertarik akan produk personal care dan tentu 

memetingkan nilai serta kualitas dari brand yang mereka gunakan. Target market 

indirect competitors Hepi Circle cenderung lebih sempit kepada mereka yang 

sadar dan paham akan masalah lingkungan serta siap menjalankan gaya hidup 

zero waste dan/atau healthy-clean lifestyle.  

Keunggulan dari kedua kategori kompetitor tersebut adalah komunikasi 

nilai dan pesan brand yang kuat kepada konsumen. Cara penyampaian secara 

verbal, visual, dan rewards lebih menarik serta konsisten sehingga konsumen dan 
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calon konsumen tertarik untuk mencoba dan menjadi pelanggan setia brand 

tersebut. Kampanye brand yang sesuai dengan target market dieksekusi dengan 

baik oleh para kompetitor sehingga brand awareness dapat tercipta dan hubungan 

brand dan konsumen lebih erat.  

Berbeda dengan para kompetitor, kurangnya edukasi dan komunikasi 

secara konsisten terhadap konsumen maupun calon konsumen akan brand, 

produk, dan nilai brand membuat brand awareness Hepi Circle tergolong rendah. 

Edukasi mengenai brand yang tepat serta aksi yang relevan perlu dirancang 

dengan baik untuk mengedukasi konsumen serta meningkatkan brand awareness 

itu sendiri. Saran, ajakan, atau pengaruh dari orang-orang sekitar calon konsumen 

baik melalui media dan/atau secara langsung akan menjadikan calon konsumen 

untuk ikut melakukan hal yang disarankan. (Rahman, 2019:8) 

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh brand Hepi Circle 

tersebut, strategi kampanye brand yang mengangkat nilai dari brand itu sendiri 

dirancang di dalam penelitian ini. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan 

komunikasi brand terhadap konsumen sebaga sarana edukasi yang diharapkan 

dapat membangun brand awareness Hepi Circle dan memicu aksi konsumen 

dalam menjaga lingkungan dengan membuat keputusan yang tepat akan produk 

serta aksi yang dilakukan di kedepannya. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa masalah yang akan diselesaikan didalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana merancang brand campaign dan media promosi sebagai sarana 

komunikasi dan edukasi brand terhadap calon konsumen guna meningkatkan 

brand awareness bisnis Hepi Circle?” 
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1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

a) Merancang brand campaign dan media promosi yang tepat untuk 

mengkomunikasi brand serta sebagai sarana edukasi brand terhadap 

calon konsumen guna meningkatkan brand awareness dari bisnis Hepi 

Circle. 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Spesifikasi perancangan yang diharapkan pada akhir penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Brand Campaign Concept yang berisi ide dan strategi visual serta verbal 

dari kampanye brand yang dirancang. 

b) Campaign Theme Concept yang berupa tema terkonsep baik secara 

visual, maupun verbal. 

c) Integrated Marketing Communication strategy meliputi strategi Above The 

Line Media campaign strategy & design, Below The Line Media campaign 

strategy & design, Social Media/e-marketing campaign strategy & design 

yang digunakan. 

1.5. Manfaat Perancangan  

Manfaat dari perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan perancangan brand campaign serta media promosi yang 

tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan 

perusahaan. 

b) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand campaign 

dalam bidang industri kreatif terutama untuk meningkatkan brand 

awareness. 

c) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 
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1.6. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Ilmu yang digunakan dalam perancangan Tugas Akhir ini dibatasi hanya 

dalam lingkup pembelajaran Desan Komunikasi Visual.  

2. Perancangan Tugas Akhir ini dilakukan dalam kurun waktu yakni dari 

Oktober 2019 hingga Mei 2020 di wilayah Surabaya, Jawa Timur. 

3. Data yang digunakan dalam perancangan Tugas Akhir ini meliputi data 

primer kualitatif yaitu hasil wawancara subjek penelitian terpilih, dan data 

sekunder kuantitatif hasil survei melalui kuesioner online terhadap (calon) 

konsumen, serta data sekunder kualitatif yakni dukungan penelitian 

terdahulu seperti jurnal, buku, maupun artikel terkait.  

4. Batasan teknologi dan material yang digunakan dalam perancangan Tugas 

Akhir ini adalah perangkat lunak untuk memproduksi desain visual seperti 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, perangkat survei online seperti 

Google Form, dan media komunikasi brand campaign seperti media 

promosi cetak, serta media sosial. 

1.7. Definisi Istilah    

Istilah yang digunakan dalam perancangan Tugas Akhir ini meliputi: 

a) Brand 

Menurut Keller (2019) brand adalah sebuah nama, simbol, desain, istilah, 

tanda, dan/atau kombinasi dari semua itu yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

serta membedakan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dari kompetitornya. 
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b) Brand Campaign 

Brand campaign adalah sebuah tindakan atau komunikasi yang diprogram, 

direncanakan oleh sebuah merek/perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan 

sebuah efek atau tindakan terhadap sekelompok orang dalam sebuah periode 

waktu tertentu. (Dwiputra, dan Sumargono, 2018) 

c) Brand Awareness 

Brand awareness adalah kemampuan konsumen dalam mengingat dan 

mengenali sebuah merek – membedakan merek satu dengan yang lain. (Helin, 

2014:14) 

d) Media Promosi 

Media promosi adalah alat komunikasi (beriklan) yang digunakan untuk 

membujuk calon konsumen, memperkenalkan brand, dan menghadirkan kembali 

produk dan brand tersebut kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan 

penjualan dan brand awareness. (Hakim dan Rahman, 2017:39) 

e) Edukasi Brand 

Edukasi brand adalah cara brand dalam mengajak konsumen untuk 

mengenal, membeli, dan setia terhadap brand tersebut sehingga muncul 

konsumen setia sebuah brand (Prihantono, 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut 

brand akan menyediakan informasi produk, nilai, kualitas brand/produk sehingga 

konsumen dapat lebih mengenal brand tersebut. 
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1.8. Metode Perancangan 

 

Strategi Komunikasi Visual: 

Brand Campaign 
#AwalKebiasaanBaik dengan 
gaya desain Digital-New 
Simplicity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Hepi Circle sebuah platform e-

commerce yang menawarkan sistem 

belanja produk sehari-hari dengan 

solusi penggunaan kemasan pakai 

ulang. Namun karena kurangnya 

edukasi dan komunikasi secara 

konsisten terhadap konsumen maupun 

calon konsumen akan brand, produk, 

dan nilai brand membuat kurangnya 

brand awareness Hepi Circle. 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang 

brand campaign dan 

media promosi sebagai 

sarana komunikasi dan 

edukasi brand terhadap 

calon konsumen guna 

meningkatkan brand 

awareness bisnis Hepi 

Circle? 

PENDAHULUAN 

TINJAUAN PUSTAKA 

BUKU, JURNAL, DAN 

ARTIKEL TERKAIT. 

TOPIK PENELITIAN 

Brand Campaign, Brand Awareness, 
Edukasi Brand, Media promosi. 

PERANCANGAN 

Brand Campaign dan Media Promosi 

Prototype 

Uji Coba Prototype 

Final Design 

Strategi Media: 

Menarget generasi millennial 
melalui sosial media, dan 
kontribusi dalam event sebagai 
metode komunikasi brand.  

 

TUJUAN PERANCANGAN 

Merancang brand campaign 

dan media promosi yang 

tepat untuk mengkomunikasi 

brand serta sebagai sarana 

edukasi brand terhadap 

calon konsumen guna 

meningkatkan brand 

awareness dari bisnis Hepi 

Circle. 

Revisi 


