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Bab III Perancangan 

3.1. Strategi Komunikasi Visual 

Brand ca&chill hadir untuk membantu menanggulangi masalah kecemasan yang 

dapat ditemui saat sedang belajar, bekerja, maupun mengurus anak. ca&chill menyediakan 

produk untuk membantu mengubah suasana ruangan, supaya melakukan kegiatan dapat 

lebih fokus dan menyenangkan dengan suasana baru. Namun seiring berjalannya 

pembentukan brand ca&chill, ditemukan sebuah masalah dimana masyarakat lebih 

memilih produk berdasarkan wanginya saja yang unik daripada mempertimbangkan 

manfaat dan kegunaannya. 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. Sehingga, ca&chill perlu merancang brand 

campaign edukasi untuk meyakinkan dan menumbuhkan kesadaran customer akan 

keunggulan dan manfaat dari produk ca&chill dengan melakukan strategi komunikasi yang 

kreatif dan harus mengkomunikasikan atau menjelaskan fitur utama dari produk dan 

menjelaskan manfaatnya kepada market. Rancangan ini akan dilaksanakan melalui media 

sosial dimana banyaknya informasi dan peluang terjadinya interaksi serta arahan untuk 

menuju pengembangan informasi ke dalam tautan lain, terutama Instagram. 

Oleh karena itu, solusi dari rumusan masalah Tugas Akhir ini adalah Merancang 

Brand Campaign dengan Edukasi untuk Brand ca&chill yang sesuai bagi wanita berusia 

20-30th memiliki status pelajar, pekerja, ibu muda sehingga dapat mengerti manfaat dan

kegunaan dari Natural Scented Candle. 

3.2. Konsep Perancangan 

Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas, jabarkan: 

(1) Brand verbal ca&chill yaitu, ca&chill adalah brand yang menjual produk Scented

Candle Natural, terbuat dari 100% essential oil, soy dan palm wax. Dengan 

menggunakan bahan natural, scented candle ini ramah lingkungan dan aman bagi 

anak-anak. Apalagi dengan essential oil yang memiliki banyak manfaat seperti 

menenangkan dan menaikan mood. 

(2) Brand keywords ca&chill yaitu, lilin aromaterapi, natural, manfaat aromaterapi,

menenangkan 
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(3) Brand line ca&chill yaitu, Light Up and Chill Out! 

3.3. Konsep Gaya Desain. 

ca&chill menggunakan style design Flat Design dengan konsep Modern Geometria 

Abstract Shapes. Gaya flat desain memiliki komposisi simetris, dengan pewarnaan yang 

cukup kontras sekarang ini dan tidak terdapat gradasi yang menunjukkan dimensi. Gaya 

ilustrasi cenderung kartunal dan banyak dilakukan penyederhanaan bentuk. Menggunakan 

jenis huruf modern yang minimalis. Selain itu, flat desain memiliki kesan karakter cepat, 

modern, efektif, joyfull, dan bersahabat melalui mood warna yang cerah (Migotuwio, 

2020). Dengan menggunakan gaya dan konsep desain tersebut, ca&chill ingin menunjukan 

kesan fun/joyfull seperti manfaat dari produk yang ditawarkan yaitu menaikkan mood. 

Gaya desain tersebut juga sesuai dengan target market ca&chill, dari survey yang telah 

disebar dan memberikan info tentang tujuan serta konsep yang ingin ditunjukkan ca&chill, 

63% responden memilih desain minimalist-fun. 

 

 

Gambar 3.1 Moodboard ca&chill 

Sumber: Pinterest 
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3.3.1. Logo 

Konsep logo brand dibuat sesuai dengan style flat design yang dipilih, dimana 

elemen lilin terdapat penyederhanaan bentuk dan tidak ada gradasi yang menunjukan 

dimensi (Migotuwio, 2020). Jenis tipografi yang dipilih juga sesuai dengan style flat 

design, yaitu minimalis atau bergaya seperti swiss typography dengan jenis sans serif, 

dan rounded. Jenis tipografi ini sesuai dengan konsep brand ca&chill yang 

menunjukkan kesan fun dan joyfull. Konsep logo brand juga diaplikasikan pada 

konsep logo campaign, dengan memberikan title yang straight to the point, 

memudahkan audiens untuk mengingat pesan campaign yang ingin disampaikan. 

 

 

 

Gambar 3.2 Logo Brand ca&chill 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Logo Campaign ca&chill 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

3.3.2. Tipografi 

Tipografi yang dipilih menggunakan prinsip style flat design atau bergaya swiss 

typography, menggunakan jenis sans serif dan rounded untuk memberikan kesan fun, 

joyful, dan aman. Untuk menjaga legibility dan readability, ca&chil menggunakan 

ukuran minimal 25 pt, yang diaplikasikan untuk body text pada media instagram. Style 

tipografi ini juga menampilkan visual yang rapi, teratur dan bersih (Migotuwio, 2020). 
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Gambar 3.4 Typografi ca&chill 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

3.3.3. Palet Warna 

Warna yang digunakan brannd ca&chill sesuai dengan style flat design yaitu 

warna yang kontras dan solid (Migotuwio, 2020). Untuk menunjukkan kesan joyful, 

ca&chill memilih warna yang cerah dan fun tapi tetap zen. 

 

 

Gambar 3.5 Palet Warna ca&chill 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

3.3.4. Layout 

Menurut Migotuwio (2020), style flat design menampilkan kombinasi bentuk 

tipografi modern, ruang kosong pada layout, bentuk geometris, dan komposisi warna 

yang solid. Kombinasi ini sangat diminati oleh masyarakat karena memberikan kesan 

yang bersahabat, nyaman, modern, dan joyful. Dengan menggunakan ruang kosong 

pada layout, juga memberi nilai tambah dimana audiens dapat melihat pesan yang 

disampaikan dengan jelas dan rapi.  
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Gambar 3.6 Instagram ca&chill 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

3.3.5. Supergrafis 

Supergrafis yang digunakan brand ca&chill memiliki konsep modern geometria 

abstract shapes, dimana bentuk yang diambil benar-benar abstract tapi tidak kaku. 

Supergrafis brand ca&chill dengan warna cerah sangat berperan penting dan 

memberikan efek joyful dan friendly. 

 

3.4. Strategi Media. 

Sesuai dengan perilaku konsumen, target market ca&chill sangat menyukai berbelanja 

online melalui media sosial dan mereka betul-betul memanfaatkan gadget untuk mencari 

informasi secara detail mengenai barang, produk atau jasa yang mereka inginkan (Avisha, 

2018). Untuk memfasilitasi hal tersebut, ca&chill berfokus pada media Instagram karena 

banyaknya informasi dan peluang terjadinya interaksi serta arahan untuk menuju 

pengembangan informasi ke dalam tautan lain, terutama Instagram (Sampurno et al., 2020). 

Selain Instagram, ca&chill juga menggunakan media promosi website, packaging, 

merchandise, endorsement, dan giveaway. Berikut adalah penjelasan fungsi atau manfaat 
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dari media promosi yang ca&chill gunakan disesuaikan dengan channel phase sebagai 

tahapan komunikasi dengan konsumen, antara lain: 

3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media  

1. Instagram 

Media sosial telah menjadi salah satu media untuk edukasi, dimulai dari banyaknya 

informasi dan peluang terjadinya interaksi serta arahan untuk menuju pengembangan 

informasi ke dalam tautan lain (Sampurno, 2020). Masyarakat mengunjungi Instagram 

untuk mendapatkan inspirasi, hal baru dan menemukan hal yang penting bagi mereka, 

termasuk konten dari bisnis (Instagram, 2020). Para pengguna Instagram di Indonesia 

didominasi oleh golongan usia produktif yaitu 18-34 tahun, atau disebut generasi 

milenial. Sementara jika dikategorikan jumlah pengguna Instagram di Indonesia, maka 

tak bisa dimungkiri jika Kaum Hawa yang paling mendominasi (Iman, 2020).  

 

2. Endorsement 

Promo dengan Endorsement menjadi cukup efektif karena orang memang memiliki 

kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Bahkan merasa 

senang saat memiliki atau melakukan hal yang sama dengan idolanya (Appkey, 2020). 

 

3. Website 

Website merupakan salah satu teknologi yang saat ini banyak dimanfaatkan orang 

untuk bisa memperbesar bisnis mereka secara digital, menjangkau market yang lebih 

besar, serta mempermudah penyaluran informasi jualan serta transaksi yang ada di 

Bisnis Online (CloudHost, 2019). 

 

4. Merchandise 

Zaman sekarang, kecenderungan masyarakat membeli suatu produk, salah satunya 

untuk mendapatkan merchandise yang ditawarkan dari brand tertentu. Secara umum, 

merchandise yang ditawarkan bersifat jangka panjang atau bisa digunakan dalam 

waktu lama, yang memberikan efek konsumen akan lebih mudah mengingat brand 

yang termuat dalam merchandise tersebut. Merchandise memiliki daya guna yang 

lebih lama daripada booklet atau brosur (JurnalEntrepreneur, 2020). 

 

5. Packaging 
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Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya karena kemasan. 

Oleh karena itu, kemasan harus dapat memengaruhi konsumen untuk memberikan 

respon yang positif, yaitu membeli produk (jurnal.id, 2020). Selain desain, juga perlu 

diperhatikan bahan packaging tersebut. 

 

6. Giveaway 

Giveaway adalah salah satu strategi pemasaran yang populer dan efektif, terutama 

di era media sosial seperti sekarang ini. Menurut data dari Google Primer, sekitar 75 

persen partisipan giveaway kemungkinan akan menjadi konsumen di masa depan 

(Mustofa, 2018). 

 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 

1 Instagram Februari – Mei 2021 Feed, Story, Facebook 

dan Instagram ads 

Awareness, 

Evaluation, 

Purchase, After 

Sales 

2 Endorsement Maret 2021 Sticker GIF, Twibbon Evaluation 

3 Website Maret – Mei 2021 Katalog Online, 

Promosi yang sedang 

berjalan 

Evaluation, 

Purchase 

4 Merchandise Maret – Mei 2021 Sticker, Patch Delivery 

5 Packaging Maret – Mei 2021 Thank you card, paper 

belt 

Delivery 

6 Giveaway Maret – Mei 2021 Planner Acrylic, 

Coffee Tumblr, 

Speaker 

Purchase 
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Tabel 3.1 Pemilihan Media 

 

3.4.2. Biaya Media 

Untuk melaksanakan perancangan brand campaign ini, berikut adalah anggaran 

biayanya: 

No Media Kategori Satuan Harga Total 

1 Foto Produk Biaya Produksi 2 sesi 250.000 500.000 

2 Instagram 

Feeds 

Biaya Desain 48 slide 50.000 2.400.000 

3 Instagram 

ads 

Biaya promosi 3 100.000 300.000 

4 Website Biaya Desain 3 Banner 200.000 600.000 

5 Twibbon Biaya Desain 1 75.000 75.000 

6 Sticker GIF Biaya Desain 3 50.000 150.000 

7 Voucher Biaya Desain 1 75.000 75.000 

  Biaya Cetak 3 A3+ 6.000 18.000 

8 Planner 

Acrylic 

Biaya Desain 1 150.000 150.000 

  Biaya Cetak 1 130.000 130.000 

9 Packaging 

(paper belt) 

Biaya Desain 2 150.000 300.000 

  Biaya Cetak 50 3.000 150.000 

10 Sticker Biaya Desain 1 set 100.000 100.000 

  Biaya Cetak 5 A3+ 10.000 50.000 

11 Patch Biaya Desain 4 50.000 200.000 

  Biaya Cetak 20 10.000 200.000 



 

 

 40 

12 Thank you 

card 

Biaya Desain 1 25.000 25.000 

  Biaya Cetak 3 A3+ 6.000 18.000 

13 Endorsement Biaya Promosi 2 200.000 400.000 

14 Coffee 

Tumblr 

Biaya Beli 1 165.000 165.000 

15 Speaker JBL Biaya Beli 1 350.000 350.000 

Total 6.356.000 

Tabel 3.2 Anggaran Belanja Desain 

3.5. Layout Komprehensif  

Berikut adalah layout komprehensif yang dibuat untuk keperluan uji coba desain : 

1. Instagram Feed 

Menggunakan balanced layout untuk penataan materi pada post Instagram agar 

lebih terlihat nyaman untuk dibaca para audiens. Terdapat lima (5) konten yang akan 

ditampilkan di Instagram ca&chill yang memiliki fokus dan tujuan masing-masing, 

antara lain: 

• Post Edukasi 

Post edukasi berfokus untuk membangun awareness, dan memberi kesadaran 

target market akan value yang ingin disampaikan dari brand ca&chill. Post edukasi 

ini berisi edukasi tentang natural scented candle, manfaat natural scented candle, 

dan aromaterapi. Menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah 

dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk dipandang. 

 

Gambar 3.7 Post Edukasi 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

• Post Produk 
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Post produk berfokus pada penjelasan produk yang ditawarkan untuk memberikan 

informasi kepada audiens, seperti nama produk, bahan yang digunakan, essential 

oil yang digunakan, manfaat produk, ketahanan produk, dan lain-lain. Post produk 

menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih untuk brand 

agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk dipandang. 

 

Gambar 3.8 Post Produk 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

• Post Promosi 

Post promosi berfokus pada promosi yang sedang ca&chill adakan, seperti free 

gift, mystery sale, dan free ongkir. Post promosi ini bertujuan untuk meningkatkan 

keinginan pelanggan untuk membeli produk. Post promosi menggunakan gaya 

desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan 

dan nyaman untuk dipandang. 

 

Gambar 3.9 Post Promosi 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

• Post Tips 

Post tips bertujuan untuk menambah ilmu kepada audiens tentang bagaimana 

menciptakan suasana yang lebih produktif, selain dengan natural scented candle. 

Selain tips, juga diselingi dengan quotes yang berhubungan dengan campaign 
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ca&chill. Post tips menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah 

dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk dipandang. 

 

Gambar 3.10 Post Tips 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

• Post Interaktif 

Post interaktif bertujuan adanya komuikasi dua arah dengan pelanggan, untuk 

membangun hubungan dengan pelanggan. Post ini berisi tentang apa yang relate 

dengan audiens dan berhubungan dengan campaign ca&chill, seperti menanyakan 

apakah mereka sudah produktif dengan mencoba tips-tips yang diberikan melalui 

post ca&chill? Dan lain-lain. Post interaksi menggunakan gaya desain, warna, dan 

typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk 

dipandang. 

 

Gambar 3.11 Post Interaktif 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

2. Instagram Story dan Ads 

Untuk mengembangkan promosi, ca&chill akan menggunakan Facebook dan 

Instagram ads untuk mendapatkan audiens yang lebih banyak. Story ads ini berisi 

informasi produk apa yang ditawarkan beserta manfaatnya, sedangkan story untuk 

akun ca&chill menggunakan konten interaktif. Instagram story dan ads menggunakan 

gaya desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan 
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dan nyaman untuk dipandang. Menggunakan balanced layout untuk penataan materi 

pada Instagram story dan ads agar lebih terlihat nyaman untuk dibaca para audiens. 

 

Gambar 3.12 Instagram Story dan Ads 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

3. Endorsement Elemen 

Selain membayar influencer untuk mempromosikan produk, ca&chill juga 

menyediakan twibbon dan sticker gif sebagai elemen pendukung dengan tujuan 

menarik audiens influencer yang melihat. Endorsement elemen ini menggunakan gaya 

desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan dan 

nyaman untuk dipandang. Menggunakan balanced layout untuk penataan materi agar 

lebih terlihat menarik dan nyaman untuk dibaca para audiens. 

  

Gambar 3.13 Twibbon 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 3.14 Sticker GIF 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

4. Website 

Website ca&chill berisi dua banner yaitu katalog online dan promo yang sedang 

berjalan. Pada katalog online berisikan kumpulan produk ca&chill beserta 

keterangannya. Selain itu juga ada section testimoni dari para customer ca&chill. 

Website ca&chill menggunakan gaya desain, warna, dan typeface yang sudah dipilih 

untuk brand agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk dipandang. Menggunakan 

balanced layout untuk penataan materi agar lebih terlihat menarik dan nyaman untuk 

dibaca para audiens. 

 

Gambar 3.15 Web Banner Promosi 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 3.16 Web Banner Katalog 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

5. Merchandise 

Merchandise berupa sticker sekarang ini digemari customer, karena dapat ditempel 

dimanapun. Selain sticker, patch menjadi pilihan lain yang dapat di tempel pada baju, 

topi, dan lain-lain. Merchandise ca&chill menggunakan gaya desain, warna, dan 

typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk 

dipandang. Menggunakan balanced layout untuk penataan materi agar lebih terlihat 

menarik dan nyaman untuk dibaca para audiens. 

 

Gambar 3.17 Set Sticker 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 3.18 Patch 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

6. Packaging 

Ca&chill menggunakan packaging corrugated box, untuk memastikan produk 

lebih aman dalam pengiriman. Selain dari box itu sendiri, ca&chill menambahkan 

thank you card di dalam packaging dan sticker seal diluar packaging untuk mengunci 

packaging agar lebih aman. Packaging ca&chill menggunakan gaya desain, warna, dan 

typeface yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk 

dipandang. Menggunakan balanced layout untuk penataan materi agar lebih terlihat 

menarik dan nyaman untuk dibaca para audiens. 

 

Gambar 3.19 Thank You dan Shipping Card 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 3.20 Voucher Discount 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

  

Gambar 3.21 Sticker Seal 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

7. Giveaway Presents 

Untuk menarik customer mengikuti giveaway, ca&chill menyediakan beberapa 

hadiah yaitu weekly planner acrylic, thermos tumblr, dan speaker. Untuk planner 

acrylic dan coffee tumblr, ca&chill menggunakan gaya desain, warna, dan typeface 

yang sudah dipilih untuk brand agar tercipta kesatuan dan nyaman untuk dipandang. 

Menggunakan balanced layout untuk penataan materi agar lebih terlihat menarik dan 

nyaman untuk dibaca para audiens. 
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Gambar 3.22 Planner Acrylic 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

  

Gambar 3.23 Coffee Tumblr 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

3.6. Strategi Review dan Uji Coba  Desain 

Subjek uji coba terdiri dari expert user, extreme user, dan khalayak sasaran. Expert 

user dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah terbukti secara nyata 

melalui pendidikan, keahlian, dan bidang pekerjaannya saat ini, sementara extreme user 

dan khalayak sasaran dipilih berdasarkan usia dan gaya hidup yang menyesuaikan dengan 

karakteristik target market ca&chill dan menyukai produk wewangian. Ca&chill akan 

melakukan wawancara secara online terhadap tiga expert user, tiga extreme user dan survei 

online kepada 100 khalayak sasaran untuk melakukan validasi terhadap efektivitas, 

efisiensi, dan daya tarik desain dari produk, brand, dan media promosi ca&chill, antara 

lain: 

1. Expert User  
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− Ari Kurniawan (Design mentor di Apple Developer Academy dan ahli 

dalam bidang layouting) 

− Julianita Limbajaya (Head of Creative di Kreavi, yang menyelenggarakan 

Akademi Instagram Masterclass) 

− Ivan Anwar (Internet marketer selama 11 tahun, sering mengadakan 

workshop mengenai facebook ads dan marketing Instagram) 

2. Extreme User  

− Maria Amadea (Pengoleksi scented candle bath & body works. Sering 

menggunakan dan merasakan manfaat dari scented candle saat 

mengerjakan tugas agar lebih fokus dan tenang) 

− Christy Inggrid (Pengguna produk ca&chill varian lavender, peduli 

dengan suasana ruang kerjanya) 

− Angelina Deviana (Pengguna produk ca&chill varian lavender, peduli 

dengan suasana ruang kerjanya) 

3. Khalayak Sasaran  

Survey 100 responden wanita, umur 20-30th (generasi Y-Z), memiliki 

kepribadian cenderung introvert, memiliki gaya hidup nurtureres up-to-date dan 

functionalist atau membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Dengan pekerjaan 

business woman atau karyawan dengan income lebih dari 5jt, mahasiswa, dan ibu 

rumah tangga, suka wewangi-an, dan ingin melakukan suatu pekerjaan secara 

produktif. 

3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data  

Berikut instrumen data yang akan ditanyakan kepada expert user, extreme user, dan 

khalayak sasaran:  

No 
Teknik 

Pengumpulan Data 
Sumber Data Instrumen  

1 Wawancara  Expert - Review karya desain (konsistensi, 

layout, kejelasan materi) 

- Pendapat tentang desain dan konten 

- Input untuk desain 

- Insight mengenai media promosi yang 

digunakan 

- Insight menilai keberhasilan 

campaign 
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- Insight konten sosial media yang 

disukai customer 

2 Wawancara Extreme - Review karya desain 

- Pendapat tentang desain 

- Input untuk desain 

- Insight mengenai media promosi yang 

digunakan 

- Insight konten sosial media yang 

disukai customer 

3 Survey 100 Khalayak 

Sasaran 

- Pendapat tentang desain 

- Input untuk desain 

- Input untuk produk 

- Insight konten sosial media yang 

disukai customer 

Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data 
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