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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Wanita lebih memiliki resiko cemas, panik, dan stress daripada pria, 

penderita akan merasa tidak nyaman dan muncul firasat buruk yang dapat 

berujung pada kepanikan, hal ini telah dikaji oleh (Praktikum et al., 2016). 

Kecemasan merupakan sebuah kata untuk menggambarkan perasaan khawatir, 

sekaligus takut (NIMH, 2018). Kecemasan merupakan hal yang wajar dan 

seringkali ditemukan ketika seseorang sedang belajar, bekerja maupun mengurus 

anak dirumah, karena dapat dipahami untuk memiliki kekhawatiran tentang 

bagaimana kinerja, atau mencemaskan suatu hasil tertentu (NIMH, 2018). Namun 

apabila hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau terlalu sering 

terjadi, seseorang akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Untuk itu “ca&chill” ingin membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut 

dengan menyediakan produk lilin aromaterapi berbahan dasar natural yaitu 100% 

Essential Oil. Setiap essential oil memiliki manfaat yang berbeda-beda, 

diantaranya ada yang dapat membantu menaikkan mood, menenangkan (Press, 

2014), manfaat ini yang diberikan dari ca&chill sehingga dalam melakukan 

kegiatan dapat tetap fokus dan produktif. 

Namun, dalam upaya menanggulangi masalah tersebut, “ca&chill” 

menemukan problem nyata, berdasarkan survey, masyarakat lebih memilih porduk 

berdasarkan wanginya yang unik dimana dapat didapati pada produk berbahan 

dasar fragrance oil atau berbahan dasar kimia dan tentunya jika digunakan sehari-

hari akan berefek pada tubuh. Padahal liin aromaterapi yang berbahan dasar 

100% Essential Oil memiliki banyak kegunaan. Hal ini terjadi karena kurangnya 

edukasi mengenai guna dari scented candle berbahan dasar natural. “ca&chill” 

ingin membangun brand yang mengangangkat lilin aromaterapi bukan hanya dari 

wanginya tetapi dari guna dan manfaatnya. 

Untuk mendapat perhatian dari target market, “ca&chill” memilih untuk 

promosi dengan brand communication karena brand communication memiliki 

pengaruh positif terhadap kesediaan masyarakat untuk membeli produk (Andrei et 
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al., 2017). Dipilihnya komunikasi dengan kampanye edukasi bertujuan 

menumbuhkan kesadaran target market akan kegunaan dan manfaat produk 

(Pangestu, 2019). “ca&chill” akan menggunakan kampanye dengan kategori 

product-oriented atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi 

di lingkungan bisnis. Edukasi juga merupakan rancangan yang tujuannya 

memberikan nilai tambah secara persuasif dengan maksud untuk mengubah 

perilaku target market ke arah yang lebih baik (Guswandini, 2017). Perancangan 

tersebut akan dilakukan melalui media sosial, karena media sosial telah menjadi 

salah satu media untuk edukasi mengingat banyaknya informasi dan peluang 

interaksi serta arahan menuju pengembangan informasi ke tautan lain terutama 

Instagram (Sampurno et al., 2020). 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan data dan fakta di atas, maka Rumusan Masalah Perancangan 

ini adalah: 

Bagaimana rancangan campaign dalam bentuk edukasi melalui media sosial untuk 

“ca&chill” beserta media promosinya, agar masyarakat mengetahui manfaat dan kegunaan 

natural scented candle. 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

Merancang brand campaign beserta media promosinya yang sesuai bagi brand 

“ca&chill”  agar masyarakat sadar akan manfaat dan kegunaan natural scented candle 

berbahan dasar 100% essential oils dan soy wax. 

 

1.4. Manfaat Perancangan  

a) Membantu menyelesaikan masalah kecemasan yang sebagian besar dialami 

oleh wanita. 

b) Membangun visual asset yang sesuai dengan selera market dan tujuan dari 

brand “ca&chill”. 

c) Untuk meningkatkan kepercayaan dan awareness mengenai produk “ca&chill” 

yang tergolong start-up brand dan belum dikenal masyarakat. 
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d) Turut berkontribusi untuk perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual, 

khususnya dalam bidang brand campaign. 

 

 

1.5. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka batasan 

perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Batasan ilmu yang digunakan dalam ilmu Desain Komunikasi Visual yaitu, ilmu 

branding, ilmu typography, ilmu layout, ilmu warna, ilmu gaya desain dan ilmu 

marketing. 

2. Batasan waktu pelaksanaan Tugas Akhir dimulai dari bulan Agustus 2020 dan 

berakhir pada bulan Mei 2021. 

3. Batasan Pengumpulan Data diambil di Semarang dalam kurun waktu bulan 

Maret 2020 hingga Maret 2021. 

4. Batasan teknologi yang digunakan adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 

untuk pembuatan desain media media promosi, Adobe Premiere untuk edit video 

atau GIF dan wix.com untuk membuat website. Batasan material yang digunakan 

adalah packaging corrugated box, pencetakan sticker, thankyou card (BC Thick), 

patch, acrylic planner dan coffee tumblr.  
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