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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan faktual yang sudah 

dijelaskan di bab sebelumnya, penulis membuat konsep desain untuk 

produk Abon Ama yaitu Abonlicious. Abonlicious menggunakan gaya 

desain “Flat desain” untuk memberikan kesan simpel, bersih dan 

minimalis. Layout media akan memperlihatkan fotografi produk atau 

packaging dari Abon Ama serta memberikan warna khas Abon Ama 

background yaitu warna pastel seperti kuning,coklat untuk menimbulkan 

kesan ceria dan lezat untuk dikonsumsi untuk para konsumennya (Monica, 

2011). 

Karena itu solusi dari rumusan masalah penelitian ini adalah 

merancang brand communication beserta media promosinya dengan tema 

Abonlicious untuk Abon Ama sehingga dapat menarik perhatian target 

market yaitu ibu rumah tangga untuk mencari lauk makanan dan 

mempersiapkan lauk makanan atau camilan di rumah secara praktis dan 

tahan lama. 

 

3.2. Konsep Perancangan 

 Brand verbal dalam produk ini adalah Abon Ama adalah produk 

Abon yang praktis untuk dikonsumsi sebagai camilan maupun sebagai 

lauk dengan citarasa orisinal menggunakan bahan-bahan kentang, 

rempah serta udang yang menghasilkan rasa renyah dan gurih bagi para 

konsumen. Selain itu Abon Ama awet untuk disimpan sehingga 

dikonsumsi untuk jangka panjang. Dari brand verbal di atas dapat 

disimpulkan 5 kata kunci untuk perancangan ini yaitu Abon Ama, kentang, 

udang, rempah-rempah, praktis dan memiliki brand line yaitu “Gurih 

Abonnya, Renyah Kentangnya”. 
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3.3. Konsep Gaya Desain 

Pemilihan gaya desain untuk Abon Ama adalah flat design. Flat 

design atau desain datar merupakan gaya desain yang prinsip utamanya 

mengutamakan minimalis dan kesederhanaan. Flat design juga berfokus 

kepada penggunaan. Komposisi warna dan tipografi yang digunakan 

cenderung mengarah ke warna yang datar dan tipografi cenderung lebih 

mengarah ke desain sans serif yang bersih, jelas, dan tanpa ornamental. 

Tata letak yang digunakan juga bersifat bersih dan mempunyai banyak 

white space atau ruang kosong. Penggunaan Flat Design adalah untuk 

memberikan kesan simpel, bersih dan minimalis. Flat design yang simple 

dapat menyampaikan informasi kepada target market dengan lebih baik 

dan mudah (Marsha,2016)  

3.3.1 Gaya desain logo 

Jenis logo yang akan digunakan adalah wordmark. Pemilihan 

wordmark dikarenakan nama itu sendiri menarik dan mudah diingat 

sehingga ketika dikombinasikan dengan tipografi yang benar, logo dapat 

membantu menciptakan pengenalan merek yang kuat. Selain itu 

penggunaan wordmark dapat mudah diaplikasikan pada alat-alat 

pendukung promosi sehingga penggunaan ini cocok untuk sebuah bisnis 

yang masih relative baru seperti Abon Ama. 

                 

 

    Gambar 3.3.1 Wordmark logo type 
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                      Sumber : qomaruna.com 

 

3.3.2. Gaya layout  

Layout yang digunakan untuk Abon Ama baik dari segi media 

promosi dan packaging 

adalah dengan memasukan ilustrasi dari bahan-bahan produk Abon Ama 

dengan memberikan warna dibagian atas atau bawah sehingga 

memudahkan para customer untuk mengenali produk tersebut dengan 

warna produk Abon Ama. 

             

                                      Gambar 3.3.2 Wordmark logo type 

         Sumber : Jurnal, Pinterest.com 

 

3.3.3 Elemen-elemen desain 

Gaya foto yang akan digunakan Abon Ama adalah foto produk 

dengan menampilkan produk Abon ama beserta dengan bahan-bahan 

yang digunakan dalam abon atau menampilkan makanan utama dengan 

Abon Ama sebagai lauk pendampingnya. Hal ini dilakukan untuk 

memperlihatkan bahwa bahan-bahan yang digunakan alami dan juga 

dapat digunakan untuk lauk pendamping makanan 

Jenis warna yang digunakan adalah warna pastel yaitu kuning 

pastel (Pantone 129C) memberikan arti kehangatan, kesan optimis, 

semangat, dan ceria. Abon Ama juga menggunakan warna coklat pastel 
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atau emas (Pantone 7751C / Casablanca) karena memberikan kesan 

hangat, nyaman dan aman. Selain itu dapat menimbulkan kesan modern, 

canggih dan mahal. Warna orange (Butterfly, Lighting Yellow) juga dapat 

digunakan untuk Abon Ama untuk menimbulkan kesan keakraban, 

keramahan,interaksi yang bersahabat dan dapat memicu selera makan 

seseorang. 

Font sans serif memiliki perbedaan dengan serif yaitu garis yang 

sedikit lebar. Jenis sans serif terlihat lebih bersih, modern, dan menarik. 

Sering digunakan oleh merek-merek yang ingin menunjukkan sifat jujur, 

sederhana, dan tanpa basa-basi. Ketika ditempatkan ke tipografi dalam 

desain logo, sans serif dapat mewakili perasaan kepekaan terhadap suatu 

hal.   

 

                  

 

                   Gambar 3.3.3 Wordmark logo type dan warna 

   Sumber : Allbestfonts.com, dafontfree.io dan Color-hex.com 
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3.4 Strategi Media 

Media yang akan digunakan oleh Abon Ama ada 3 media yaitu 

facebook, Instagram dan media offline. Facebook adalah salah satu media 

sosial yang sudah ada semenjak 2006. Berdasarkan survey data yang 

diperoleh oleh We are Social ada sebanyak 150 juta pengguna facebook 

di Indonesia sehingga Dengan menggunakan media ini, karena media ini 

salah satu media yang sering digunakan sehingga lebih mudah dan 

praktis (Fendy,2016). Selain itu, dalam persaingan penjualan online 

penggunaannya mudah dan persaingannya tidak terlalu ketat sehingga 

masih ada orang-orang yang berjualan melalui facebook (Ajib,2020). 

Sehingga berdasarkan data ini pengguna Facebook banyak dan dapat 

mempromosikan serta menjual suatu produk lebih mudah karena 

persaingannya tidak terlalu ketat sehingga bagi produk baru seperti Abon 

Ama dapat bersaing. Sedangkan Instagram adalah salah satu media 

sosial yang sering digunakan oleh berbagai kalangan dimana para 

penggunanya dapat berbagi gambar atau video. Media sosial Instagram 

memiliki jumlah pengguna aktif terbesar keempat di Indonesia, dengan 

kontribusi sebesar 79% dari seluruh pengguna media sosial di Indonesia 

dan sekitar 90% pengguna Instagram di Indonesia mengatakan bahwa 

telah melakukan komunikasi dengan brand atau bisnis di akun mereka 

(Heru,2020). Sehingga instagram sangat cocok untuk dibuat untuk 

mempromosikan bisnis baru seperti Abon Ama dan diharapkan banyak 

customer yang tertarik untuk membeli. 

Media komunikasi tidak hanya secara online tetapi juga secara 

offline. Salah satu media komunikasi offline adalah menggunakan _yer. 

Flyer berisi pesan yang bersifat informative, persuasive, dan factual 

sehingga dapat mempengaruhi khalayak untuk membeli atau 

menggunakan produk-produk yang ditawarkan dalam brosur (Ruth,2013). 

Penggunaan Goodie Bag juga akan sangat membantu mempromosikan 

suatu produk karena konsumen dapat menggunakan kembali goodie bag 

tersebut untuk keperluan mereka dan ketika digunakan secara tidak 



40 

 

langsung dapat mempromosikan produk tersebut kepada orang lain yang 

melihatnya sehingga dapat meningkatkan brand awareness dari suatu 

produk (Jessica,2016). Sehingga penggunaan brosur sebagai salah satu 

media komunikasi o_ine masih berpengaruh dan digunakan untuk 

memberikan promosi seperti discount pada pembelian selanjutnya. 

Goodie bag membantu mempromosikan produk karena ketika digunakan 

oleh  customer,secara tidak langsung orang lain akan mengetahui produk 

tersebut sehingga customer tidak merasa rugi untuk membeli produk Abon 

Ama karena mendapatkan Goodie bag dan membantu mempromosikan 

produk Abon Ama 

 

3.4.1.Target Audience dan Touchpoint Media 

No Media Waktu Touchpoints Channel 

Phase 

1 Sosial Media Januari 

2020 

Instagram 

Posts 

Meningkatkan 

brand 

awareness dan 

brand 

evaluation 

2 Sosial Media Januari 

2020 

Instagram 

Story 

Meningkatkan 

brand 

awarness 

3 Sosial Media Januari 

2020 

Facebook 

Post 

Meningkatkan 

brand 

awareness dan 

brand 

evaluation 

4 Sosial Media Januari 

2020 

Facebook 

Page 

Meningkatkan 

brand 

awareness dan 
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brand 

evaluation 

5 Sosial Media Febuari 

2020 

Instagram Ads Memfasilitasi 

terjadinya jual 

beli 

6 Sosial Media Febuari 

2020 

Facebook Ads Memfasilitasi 

terjadinya jual 

beli 

7 Kemasan Febuari 

2020 

Packaging Menyampaikan 

value 

propostion 

8 Merchandise Febuari 

2020 

Goodie bag 

dan Thank 

You Cards 

Menyampaikan 

value 

propostion 

9 Sosial Media Maret 2020 Instagram 

post dan 

stories 

After sales 

Services 

10 Sosial Media Maret 2020 Facebook 

posts dan 

Stories 

After sales 

Services 

     Tabel 3.1 Pemilihan Media 

            Sumber : Dokumentasi Peneliti 

3.4.2.Biaya Media 

Dalam penelitian ini pasti terdapat anggaran biaya yang 

dikeluarkan untuk media promosi yang dilakukan oleh Abon Ama. 

Anggaran tersebut akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini. 

N

o 

Media Katagori Satua

n  

Harga Total 

  Instagram 6 kali Rp.25.000,00 Rp.150.000,00 
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1 Instagram Ads 

Desain 

posts 

3 

bulan 

Rp.500.000,0

0 

Rp.1.500.000,0

0 

Paid 

Promote 

8 kali Rp.25.000,00 Rp.200.000,00 

2 Facebook Facebook 

Ads 

6 kali Rp.20.000,00 Rp.120.000,00 

Biaya 

Desain 

3 

bulan 

Rp.500.000,0

0 

Rp.1.500.000,0

0 

 

 

3 

 

 

Fotografi 

Produk 

Property 

Foto 

(Bahan-

Bahan Abon 

Ama) 

 

10 

buah 

 

Rp.5.000,00 

 

Rp.50.000,00 

Property 

foto 

(Background

) 

1 

buah 

Rp.150.000,0

0 

Rp.150.000,00 

 

4 

 

Advertising 

Biaya 

Desain 

Brosur + 

Giveaway 

1 kali Rp.200.000,0

0 

Rp.200.000,00 

Cetak 

Brosur 

20 

buah 

Rp.4.000,00 Rp.80.000,00 

 

 

5 

 

 

Packaging 

Kemasan 

Kpack 250Z 

100 

buah 

Rp.950,00 Rp.95.000,00 

Print layout 

kemasan 

dan biaya 

potong 

100 

buah 

Rp.800,00 Rp.80.000,00 
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Desain 

Packaging 

1 kali Rp.200.000,0

0 

Rp.200.000,00 

 

 

6 

 

 

Merchandis

e 

Goodie bag 20 

buah 

Rp.4.000,00 Rp.80.000,00 

Thank You 

Card 

30 

buah 

Rp.4.000,00 Rp.120.000,00 

 Biaya 

Desain 

Goodie bag 

+ Thank you 

card 

1 kali Rp.150.000,0

0 

Rp.150.000,00 

                                                                                                   

Total 

Rp.4.675.000,0

0 

    Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

       Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

 

3.5 Layout Komprehensif 

 Dalam penelitian ini ide strategi untuk brand campaign Abon Ama 

adalah Abonlicious. Abonlicious dipilih karena ingin menunjukan bahwa 

Abon Ama nikmat dan aman untuk dikonsumsi baik untuk anak-anak 

maupun orang dewasa sehingga ingin menunjukan sisi kenikmatan dari 

Abon Ama. Selain itu,peneliti juga ingin menunjukan sisi kepraktisan 

dalam menggunakan Abon Ama, baik untuk kepraktisan dalam 

menyiapkan lauk makanan, dan menyimpannya. Strategi tersebut akan 

diaplikasikan ke media seperti Instagram, Facebook, Kemasan, X-

banner,Giveaway, Flyer, Goodie Bag, Thank You Card dan Gaya Foto. 
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3.5.1 Instagram dan Facebook Posts 
 

Logo Abonlicious menggunakan gaya desain “flat desain”. 

Pemilihan flat desain karena desain yang simple sehingga dapat 

menyampaikan pesan dari produk kepada target market lebih baik dan 

mudah (Marsha,2016). Selain itu penggunaan warna dalam logo 

Abonlicious yaitu warna putih dalam huruf Abonlicious menandakan 

bersih,aman dan higenis sehingga menunjukan bahwa produk tersebut 

dapat dinikmati oleh siapapun (Monica,2011). 

                     
          Gambar 3.5.1 Instagram dan Facebook Posts 
                                    Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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3.5.2 KEMASAN 
 

Gaya Desain yang digunakan adalah _at desain untuk memberikan 

kesan simpel, bersih dan minimalis. Layout media akan memperlihatkan 

fotografi produk atau packaging dari Abon Ama serta memberikan warna 

khas Abon Ama background yaitu warna pastel seperti kuning,coklat untuk 

menimbulkan kesan ceria dan lezat untuk dikonsumsi. (Monica,2011) 

                               

                                                            Gambar 3.5.2 Kemasan 

          Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

3.5.3 X-BANNER  

X banner adalah jenis poster dengan ukuran yang cukup besar 

yang akan dipasangkan pada tempat yang berbentuk huruf x. X banner 

adalah media yang efektif dan mudah dibaca oleh para customer karena 

ukurannya yang cukup besar (Muhammad,2016). Karena itu Abon Ama 

akan menggunakan X-banner sebagai salah satu media promosi o_ine. 

Desain yang digunakan adalah flat desain dengan menampilkan warna ciri 

khas produk Abon Ama yaitu kuning dan coklat untuk menampilkan kesan 

lezat dan enak sehingga menarik perhatian customer / calon customer. 
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                                     Gambar 3.5.3 X Banner 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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3.5.4 GIVEAWAY  

Salah satu jenis promosi yang diminati oleh para pengguna 

Instagram adalah giveaway. Jenis promosi ini mewajibkan para pengguna 

instagram untuk melakukan beberapa hal tertentu dan akan 

memenangkan hadia secara gratis. Penggunaan Giveaway cukup baik 

karena bisa menjadi sebuah sarana promosi gratis kepada teman dan 

kerabat audiens. Giveaway adalah kegiatan promosi yang mengundang 

banyak partisipan dan sering diikuti oleh target market, karena caranya 

yang mudah dan tidak dipungut biaya (Jessica,2016). Karena itu Abon 

Ama akan melakukan giveaway produk abon kepada para customer / 

calon customer Abon Ama untuk meningkatkan brand awareness serta 

mendapatkan feedback dari customer mengenai produk Abon Ama. 

Desain yang digunakan adalah falt desain dengan menampilkan warna ciri 

khas produk Abon Ama yaitu kuning dan coklat untuk menampilkan kesan 

lezat dan enak sehingga menarik perhatian customer / calon customer dan 

mengikuti giveaway Abon Ama 

 

Gambar 3.5.4 Giveaway 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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3.5.5 FLYER  

 
Flyer akan dibagikan kepada customer yang sudah membeli 

produk. Flyer berfungsi sebagai media untuk meningkatkan brand 

awareness dari produk kepada orang-orang disekitarnya dan 

memperkenalkan suatu produk kepada para calon pembeli dan juga 

memberikan informasi penting terkait jenis produk, ragam produk dan 

informasi kontak (Jessica,2016). Abon Ama juga akan membagikan flyer 

kepada customer yang telah membeli produk Abon Ama. Desain yang 

digunakan adalah flat desain dengan menampilkan warna ciri khas produk 

Abon Ama yaitu kuning dan coklat untuk menampilkan kesan lezat dan 

enak sehingga menarik perhatian customer / calon customer, selain itu 

dalam brosur juga memberikan kontak informasi agar mempermudah para 

customer untuk memesan kembali produk Abon Ama. 

                        

 

Gambar 3.5.5 Flyer 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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3.5.6 GOODIE BAG  

 

Goodie bag adalah tas jinjing yang serba guna karena digunakan 

sebagai pengganti tas plastik untuk membungkus produk dan 

menunjukkan bahwa sebuah produk tersebut lebih eksklusif dari pada 

yang lain. Goodie bag dapat digunakan sebagai merchandise yang masih 

dapat digunakan untuk tujuan lain sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

(Muhammad,2016). Selain itu, konsumen dapat menggunakan goodie bag 

tersebut untuk kebutuhan lain dan ketika tas tersebut digunakan 

konsumen, secara tidak langsung akan mempromosikan produk Abon 

Ama kepada orang lain yang melihatnya (Jessica,2016). Karena itu Abon 

Ama juga akan menggunakan goodie bag untuk memperluas brand 

awareness dari produk Abon Ama dengan menonjolkan nama produk 

Abon Ama di tengah dan memberikan sentuhan warna kuning di sisi 

kanan atas dan bawah sehingga memberikan kesan simple. 

                                

Gambar 3.5.6 Goodie bag 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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3.5.7 THANK YOU CARD  
 
 

 Thank you card dalam membangun brand awareness adalah untuk 

membangun identitas brand agar lebih diingat oleh konsumen agar lebih 

diingat oleh konsumen (Michelle,2020). Selain itu thank you card juga 

digunakan untuk menjalin hubungan baik dengan customer sehingga 

customer merasa dihargai dan menimbulkan keinginan untuk membeli 

produk tersebut lagi (Nidya,2015). Sehingga Abon Ama akan memberikan 

thank you cards kepada customer yang telah membeli produk Abon Ama. 

Desain yang digunakan adalah flat desain dengan memberikan salah satu 

warna ciri khas Abon Ama yaitu kuning dengan menyertakan instagram, 

facebook dan nomor kontak dari Abon Ama agar konsumen dapat dengan 

mudah menghubungi Abon Ama dan juga jika customer ingin memberikan 

kontak informasi dibagian belakang thank you card mengenai Abon Ama 

ke keluarga,sahabat atau teman kerja dapat memberikan thank you card 

sebagai alternative kartu nama. 

 

 

Gambar 3.5.7 Thank You Cards 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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3.5.8 GAYA FOTO 

 

Gaya foto yang akan digunakan Abon Ama adalah foto produk 

dengan menampilkan produk Abon ama beserta dengan bahan-bahan 

yang digunakan dalam abon atau menampilkan makanan utama dengan 

Abon Ama sebagai lauk pendampingnya. Hal ini dilakukan untuk 

memperlihatkan bahwa bahan-bahan yang digunakan alami dan juga 

dapat digunakan untuk lauk pendamping makanan. 

 
Gambar 3.5.8 Gaya Foto 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
 
3.6 Strategi Review dan Uji Coba Desain 

 Dalam uji coba desain yang akan dilakukan oleh peneliti akan 

menggunakan 2 cara yaitu wawancara terhadap 3 expert user dan 3 

extreme user, selain itu akan menggunakan Google Survey untuk 

mendapatkan insight dari para target market. Expert user yang akan 

diwawancara adalah seseorang yang ahli dibidangnya yaitu desainer-

desainer yang sudah berpengalaman dalam mendesain banyak hal 
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termasuk packaging makanan.Selain itu expert user juga mencari 

desainer yang mempunyai pengalaman dalam membuat konten media 

sosial sehingga mendapat masukan mengenai desain yang cocok untuk 

post instagram maupun media sosial.  

 Extreme user yang ditanyakan adalah para ibu rumah tangga baik 

yang bekerja maupun tidak bekerja sehingga mendapatkan pendapat 

mengenai desain Abon Ama dimata para target market yaitu ibu-ibu rumah 

tangga. Dan untuk pengumpulan data menggunakan Google Survey 

dengan meminta para ibu-ibu rumah tangga baik melalui media sosial, 

orang tua teman maupun saudara untuk mengisi dan menyebarkan 

kuesioner tersebut ke teman maupun keluarga mereka. 
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3.6.1 Instrumen Pengumpulan Data 

 Topik yang akan ditanyakan kepadda extreme dan expert user 

akan dijelaskan di tabel dibawah ini. 

No Teknik 

Pengumpulan Data 

Sumber Data Intrumen 

1 Wawancara Expert User - Insight mengenai media 

promosi dari produk media 

 

- Review design 

 

- Pendapat terhadap design 

produk 

 

- Input untuk design dan 

produk. 

 

2 Wawancara Extreme User - Insight mengenai media 

promosi dari produk media 

 

- Review design 

 

- Pendapat terhadap design 

produk 

 

- Input untuk design dan 

produk. 
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7 Survey Kuesioner 

dan Extreme 

User 

- Insight mengenai media 

promosi dari produk media 

 

- Review design 

 

- Pendapat terhadap design 

produk 

 

- Input untuk design dan 

produk. 

 

Tabel 3.3 Intrumen Pengumpulan Data 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


