Bab III Perancangan

3.1. Strategi Komunikasi Visual
Ethereal adalah brand yang bergerak di bidang kecantikan, dengan menjual sabun
handmade soap untuk menjawab permasalahan yaitu penggunaan bahan kimia pada
sabun biasa yang tidak hanya dapat mengiritasi kulit tetapi juga menghasilkan limbah
kimia yang mengotori lingkungan. Oleh karena itu, Ethereal ingin menyadarkan dan
mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan bahan kimia pada sabun dan alternatif
penggunaan handmade soap sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Sebagai brand
baru, Ethereal perlu membuat brand awareness terlebih dahulu agar lebih dikenal oleh
masyarakat luas. Berdasarkan hasil riset dan kajian tinjauan pustaka maka Ethereal perlu
membuat brand campaign yang dilakukan secara konsisten agar menumbuhkan minat
dan perhatian masyarakat mengenai handmade soap.
Ethereal ingin mengajak calon konsumen untuk mulai beralih pada produk
kecantikan natural yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Hal tersebut ingin
disampaikan melalui kampanye yang dilakukan secara digital dengan nama “Be You Be
Natural”. Untuk meningkatkan minat masyarakat mengenai handmade soap dan
mendukung kampanye, Ethereal membuat konten edukasi pada sosial media mengenai
benefit dari handmade soap, bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan kesehatan dan
kecantikan kulit, serta mengadakan giveaway untuk membangun brand awareness.
Sebelum membuat brand campaign, perlu terlebih dahulu menentukan brand driver
Ethereal yang akan disampaikan dalam kampanye dan merencanakan integrated
marketing communication agar kampanye bisa lebih personal pada calon konsumen, serta
menentukan media promosi yang tepat untuk mendukung proses kampanye.
Rumusan masalah Tugas Akhir untuk brand Ethereal berdasarkan pengembangan
data di atas yaitu merancang strategi brand communication beserta media promosinya
untuk brand Ethereal yang sesuai bagi perempuan young adult yang memperhatikan
kulitnya sehingga dapat dikenal masyarakat sebagai produk yang alami dan memiliki
banyak benefit, tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga membantu merawat kulit.
3.2. Konsep Perancangan
Berdasarkan konsep yang telah anda rumuskan diatas, jabarkan:
(1) Brand verbal: Ethereal adalah sebuah brand kecantikan yang menjual handmade
soap, yaitu sabun mandi yang dibuat secara manual dengan menggunakan proses
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saponifikasi alami antara minyak atau lemak dengan larutan alkali. Dalam pembuatan
sabun, Ethereal tidak menggunakan bahan kimia yang akan membahayakan kulit maupun
lingkungan seperti SLS dan paraben, sebaliknya bahan-bahan yang digunakan adalah
bahan alami yang bio-degradeable. Bahan alami yang digunakan yaitu minyak-minyak
nabati serta menggunakan bir dan cuka untuk meningkatkan kualitas sabun, selain pada
bahannya value dari Ethereal yaitu bentuk sabunnya yang lucu dan penggunaan warnawarna pastel yang sesuai dengan target market Ethereal sehingga cocok untuk hadiah
maupun suvenir.
(2) Brand keywords: Kata kunci untuk brand Ethereal yaitu handmade soap, ramah
lingkungan, aman, dan lucu.
(3) Brand line: Tagline Ethereal berdasarkan kata kunci serta brand verbal diatas yaitu
“Embrace your skin beauty with natural care”.
3.3. Konsep Gaya Desain.
Konsep gaya desain brand campaign Ethereal diperlukan sebagai ciri khas agar
calon konsumen dapat membedakan brand Ethereal dengan brand kompetitor lain, selain
itu juga untuk memperkuat brand awareness dan sebagai nilai tambah. Ethereal yang
memiliki value sebagai produk natural menggunakan gaya desain Scandinavian.
Scandinavia merupakan kata yang sering digunakan untuk merujuk pada wilayah Eropa
Utara seperti Norwegia, Swedia dan Denmark, gaya desain ini meminjam simplicity,
minimalism dan functionality daerah tersebut. Menurut Laura Busche (2016) dalam
artikelnya, gaya desain ini diperkirakan muncul antara tahun 1930an dan 1970an, dan
mendapat banyak pengaruh Modernism terlihat dari penggunaan white space, pengaruh
fungsi dalam bentuk barang, dan pentingnya desain tetap terlihat affordable.
Gaya ini ditandai dengan elemen-elemen dan warna yang natural serta kesan
sederhana, fungsional, bersih dan ceria, terkadang juga menggunakan ilustrasi botani
yang sederhana dengan gaya simetris. Terdapat beberapa warna netral yang sering
digunakan dalam gaya desain Scandinavian seperti deep onyx, elegant charcoal, medici
grey, stone white, golden basketry, fossil grey, dan white clip beige. Penggunaan warna
netral monokrom membuat desain Scandinavian lebih fleksibel dalam menerima warna
komplementer lainnya. Tidak hanya warna netral tetapi warna cerah lainnya juga
digunakan, contohnya dengan menggunakan warna-warna bunga (Samara, 2017).
Gaya desain Scandinavian sangat sesuai dengan Ethereal yang ingin menonjolkan
kesan natural dan ramah lingkungan. Penggunaan desain minimalism dan elemen-elemen
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natural seperti daun dan bunga pada Scandinavian sesuai dengan target market Ethereal
yang mayoritas perempuan usia remaja hingga dewasa.

Gambar 3.3.1 Moodboard Scandinavian

Sumber: Dokumentasi Peneliti

3.3.1 Gaya desain logo

Gambar 3.3.1.1 Gaya Desain Logo

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Brand campaign Ethereal yang memiliki tema “Be You Be Natural” menggunakan
gaya desain Scandinavian untuk konsep natural dan ramah lingkungan. Logogram
menggunakan ilustrasi tumbuhan zaitun, yang terdiri dari batang, daun dan buah zaitun.
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Ilustrasi logogram terinspirasi dari salah satu bahan yang dipakai dalam handmade soap
Ethereal yaitu minyak olive oil. Logotype bertuliskan “BE YOU BE NATURAL
HANDMADE SOAP BY ETHEREAL” menggunakan uppercase dengan typeface serif
tebal tipis untuk memberikan kesan elegan dan typeface sanserif dengan font yang lebih
kecil untuk keterangan brand. Warna pada logo yaitu coklat muda untuk mempertegas
kesan natural dari logogram yang sesuai dengan gaya desain Scandinavian.
3.3.2. Gaya layout atau komposisi media komunikasi
Konsep layout untuk Ethereal secara keseluruhan adalah clean dan minimalis
menyesuaikan dengan gaya desain Scandinavian yang memanfaatkan penggunaan white
space serta menyeimbangkan dengan elemen desain yang ada. Layout Ethereal
menggunakan layout simetris dengan komposisi proporsional. Isi layout hanya
menampilkan elemen yang memang perlu ditampilkan dan meminimalisir penggunaan
elemen dekorasi.
3.3.3 Elemen-Elemen Desain
•

Gaya Ilustrasi

Gambar 3.3.3.1 Gaya Desain Ilustrasi

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Elemen desain digunakan pada ruang tertentu untuk mempercantik layout serta
memperkuat brand. Ilustrasi menggunakan gambar bunga dan daun sesuai
dengan gaya desain Scandinavian untuk menampilkan kesan alami, gambar
dibuat dengan menggunakan gaya hand drawing. Penggunaan pattern digunakan
untuk mengisi ruang yang kosong pada bidang desain saja seperti packaging,
thankyou card maupun kartu nama.
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•

Warna

Gambar 3.3.3.2 Moodboard Warna

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Warna merupakan elemen visual penting dalam suatu brand karena warna dapat
membangkitkan emosi dan menyampaikan pesan brand. Warna yang digunakan
pada brand campaign Ethereal yaitu neutral earth tone colour, seperti light
brown dan terracotta, selain itu juga menggunakan warna natural lain dan
monokrom sesuai dengan konsep Scandinavian. Berikut adalah pemilihan
kombinasi warna untuk brand campaign Ethereal serta kesan yang diberikan:
Natural (earth tone): Komposisi warna memberikan kesan alami dan rustic,
warna yang digunakan yaitu light brown, dark brown, oranye, dan hijau.
Pastel: Warna pastel menggunakan saturasi rendah dan memberikan kesan
berjiwa muda dan kalem, biasanya menggunakan komposisi warna dingin seperti
merah muda dan ungu.
Netral: Palet warna ini menggunakan warna cream, abu-abu dan hijau muda.
•

Tipografi

Gambar 3.3.3.3 Moodboard Typografi

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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Typografi untuk brand campaign Ethereal menggunakan 2 typeface yaitu serif
dengan karakteristik simpel, modern, dan elegan sebagai headline pada logo
campaign dan typeface sanserif dengan karakter modern untuk body text.
Typeface serif digunakan sebagai headline karena serif memiliki counterstroke
yaitu garis-garis kecil pada badan huruf yang membantu mata sehingga lebih
mudah untuk membaca, sehingga typeface serif memiliki keterbacaan tinggi
(Indah, 2016). Typeface utama yang digunakan yaitu Abhaya Libre, sedangkan
typeface turunannya yaitu font sanserif Gill Sans MT sebagai body text. Typeface
Gill Sans memiliki kesan modern dan simple dan memiliki banyak bobot yang
bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
•

Fotografi

Gambar 3.3.3.4 Moodboard Gaya Foto

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gaya fotografi untuk kampanye “Be You Be Natural” adalah gaya minimalis dan
simpel sesuai dengan gaya Scandinavian. Foto yang digunakan yaitu product
photography, fokus pada produk sebagai obyek utama untuk menunjukkan detail
dan keaslian produk. Foto produk juga menggunakan properti lain yang
berhubungan dengan sabun serta bunga ataupun daun untuk menunjukkan kesan
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natural dan menambah estetika. Product photography menggunakan mood yang
calming dengan tone beige dan penggunaan cahaya natural.
•

Packaging

Gambar 3.3.3.5 Moodboard Packaging

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Konsep kemasan untuk Ethereal sesuai dengan konsep natural Sacandinavian
menggunakan warna-warna earthy dan layout yang simpel. Desain packaging
menggunakan elemen desain tanaman untuk kesan natural. Ethereal berusaha
mengurangi penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan sehingga
packaging tidak menggunakan bahan plastik tetapi boks kotak berbahan kertas
yang bisa terurai secara alami.
3.4. Strategi Media.
Perancangan media kampanye “Be You Be Natural” yang dilaksankan oleh Ethereal
membutuhkan perencanaan yang disesuaikan dengan target market Ethereal. Terdapat 5
channel phase untuk membangun komunikasi dengan calon konsumen yaitu, Awareness
phase untuk mengenalkan calon konsumen terhadap produk atau jasa, Evaluation phase
untuk membantu mengevaluasi value proposition yang ditawarkan, Purchase Phase,
Delivery phase, dan after sales service. Target market untuk Ethereal yaitu wanita usia
remaja hingga dewasa yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan sosial media, selain
media sosial Ethereal juga menggunakan media promosi Below The Line (BTL) dan
Through The Line (TTL) yang disesuaikan dengan target market.
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1. Media Sosial
•

Instagram
Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak
digunakan di Indonesia, yaitu sebanyak 79% pengguna aktif (Hootsuite & We
Are Social, 2020). Instagram juga bisa dijadikan portofolio bisnis, terutama
dengan adanya tur nstagram for Business sehingga dapat mengetahui data
audiens seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, hingga kapan waktu audiens
paling banyak mengakses instagram.

•

Facebook
Berdasarkan survei yang dilakukan HootSuite, sebanyak 130 juta orang Indonesia
aktif menggunakan facebook dan dapat diraih dengan iklan facebook (Hootsuite
& We Are Social, 2020). Facebook juga memiliki banyak komunitas yang sesuai
dengan kampanye Ethereal seperti komunitas pecinta lingkungan untuk
mengenalkan brand dan produk Ethereal.

2. Instant Messaging
Menggunakan whatsaap dan line untuk melakukan transaksi jual beli dengan
lebih personal. Whatsaap merupakan aplikasi instant messaging yang paling
banyak digunakan yaitu 84% penduduk Indonesia, sedangkan line 50%
(Hootsuite & We Are Social, 2020). Pada WA juga dapat menggunakan WA
bisnis dan diberikan template jawaban yang dapat langsung membalas customer.
Line juga memiliki fitur broadcast otomatis bagi customer yang sudah add line.
3. Paid Promote
Paid promote merupakan strategi promosi dengan menggunakan jasa social
media orang/komunitas lain dalam mempromosikan barang atau jasa di media
sosial, penggunaan paid promote dapat membantu dalam mempromosikan online
shop (Alansyah dan Listiani dalam Arifah dan Mustikarini, 2016).
4. Merchandise
Merchandise

dapat

digunakan

sebagai

pengenalan

brand,

dengan

memberikan merchandise maka akan memberikan pengalaman positif pada calon
konsumen sehingga melakukan pembelian dan menjaga loyalitas konsumen
(Pujiyanto, 2013). Merchandise merupakan salah satu bentuk apresiasi yang juga
mendukung suatu merek di mata konsumen.
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5. Website
Website dapat digunakan untuk memberikan informasi secara lebih detail
mengenai brand, produk yang ditawarkan atau event yang sedang dijalankan
dengan tampilan yang menarik. Website memberikan rasa aman terhadap calon
konsumen dalam melakukan transaksi dan membuat calon konsumen lebih yakin
terhadap produk yang ditawarkan (Kurniawan, Kusumawati, & Priambada,
2018).
6. Mini Sample
Memberikan sampel produk dengan cuma-cuma sebagai tahap promosi
untuk memberitahukan keunggulan produk perusahaan. Mini sampel dapat
membantu calon konsumen untuk mengenal dan mengevaluasi nilai produk
sebelum mereka yakin untuk melakukan ttransaksi (Susilo et.al, 2015).
7. Giveaway
Giveaway diharapkan meningkatkan suatu hubungan ataupun promosi
dengan menggunakan word-of-mouth sehingga meningkatkan brand awareness
(Kotler dan Keller, 2016).
3.4.1. Target Audience dan Touchpoint Media
Berikut merupakan tahapan komunikasi antara calon konsumen dengan Ethereal
dalam menjalankan kampanye “Be You Be Natural” yang dijabarkan dalam tabel beserta
dengan media komunikasi yang digunakan, pembagian waktu, touchpoints, dan channel
phase setiap media.

No
1

Media

Waktu

Touchpoints

Chanel Phases

Instagram

Januari-April 2020

Online : Feed, Story,

Membangun

Highlight Story, Ads

awareness,
value

brand
evaluasi

proposition,

terjadi transaksi jual
beli
2

Facebook

Januari - April

Online: Facebook

Membangun

2020

Post

awareness,

brand
evaluasi

VP, Purchase Phase
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3

4

Website

Instant

Januari - April

Informasi VP

Membangun

2020

perusahaan, post

awareness,

katalog produk dan

Menyampaikan

manfaat

Purchase Phase

Broadcast produk,

Sarana

event, promosi

Membangun

Maret - April 2020

Messaging

jual

brand

VP,

Beli,
Brand

Awareness, Evaluasi
Value Proposition
5

6

Giveaway

Mini Sample

Februari-April

Online: Feeds &

Membangun

2020

Story Instagram

awareness

April 2020

Offline

Membangun

brand

brand

awareness
7

Merchandise April 2020

Offline

Membangun

brand

awareness, aftersales
8

Paid

Februari - April

Online: Feeds &

Membangun

Promote

2020

Story Instagram

awareness, Evaluasi
VP

Tabel 3.1 Pemilihan Media Promosi

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Media Promosi
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brand

3.4.2. Biaya Media
Media yang digunakan memerlukan anggaran belanja untuk mengurangi resiko
kegagalan ataupun penggunaan biaya yang tidak maksimal, berikut dijabarkan anggaran
belanja yang Ethereal gunakan dalam melaksanakan kampanye.
No
1

Media
Instagram

Kategori
Instagram ads
Giveaway

2

Facebook

Satuan

Harga

2 bulan

20.000/hari

2 minggu

20.000/hari

Paid Promote

3 post

300.000

Jasa Desain + konten

3 bulan

500.000

Biaya Tayang

2 minggu

100.000/ 7

Total
2000.000

200.000

hari
3

4

Poster

Packaging

Biaya Tayang

2 post

100.000

200.000

Jasa Desain

2 post

100.000

200.000

Biaya Cetak dan Jasa

20 pcs

25.000

500.000

20 pcs

14.000

280.000

Stiker

5 lembar A3

25.000

125.000

Thankyou Card

2 lembar A3

25.000

50.000

1

250.000

250.000

Biaya Tayang

2 bulan

300.000

600.000

Biaya Operasional

20 pcs

10.000

100.000

Total

6.285.000

Desain
5

6

7

Merchandise

Website

Mini Sample

Goodie Bag

Jasa Desain

Tabel 3.3 Anggaran Belanja Desain

3.5. Layout Komprehensif
Desain yang digunakan untuk uji coba desain pada expert user, extreme user dan
khalayak sasaran berupa mock up solusi desain kampanye “Be You Be Natural” dan
media promosi yang digunakan.
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1. Campaign Logo
Logo kampanye menggunakan konsep desain Scandinavian dengan menunjukkan
bentuk tanaman zaitun dengan gaya minimalis dengan menggunakan satu warna.

Gambar 3.5.1 Logo Campaign

Sumber: Dokumentasi Peneliti

2. Social Media
Desain sosial media minimalis dan tetap menunjukkan kesan natural yang dapat
dilihat dari gaya foto dan desain post instagram, menggunakan tone warna soft.
•

Instagram Feeds

Gambar 3.5.2 Feed instagram Ethereal

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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•

Instagram Ads

Gambar 3.5.3 Desain Post Instagram Ads

Sumber: Dokumentasi Peneliti

•

Facebook

Gambar 3.5.4 Desain Facebook

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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3. Website
Desain website menggunakan konsep Scandinavian dengan supergrafis bunga
serta gaya foto natural. Website berisi foto-foto produk serta keterangan
mengenai brand dan kampanye yang dijalankan.

Gambar 3.5.5 Desain Website

Sumber: Dokumentasi Peneliti

4. Giveaway
Desain giveaway menggunakan gaya foto minimalis, post giveaway akan di
publikasikan di instagram Ethereal, instagram ads, dan facebook Ethereal.

Gambar 3.5.6 Post instagram giveaway

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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5. Graphic Standar Manual (GSM)
Desain GSM mengikuti konsep Scandinavian dengan supergrafis tanaman dan
warna natural.

Gambar 3.5.7 Graphic Standar Manual

Sumber: Dokumentasi Peneliti

6. Voucher Diskon

Gambar 3.5.8 Desain Voucher

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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7. Merchandise Tote Bag

Gambar 3.5.9 Desain Merchandise Tote Bag

Sumber: Dokumentasi Peneliti

8. Thankyou Card

Gambar 3.5.10 Desain Thankyou Card

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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9. Desain Foto Produk
Gaya foto difokuskan pada produk yang akan dijual, desain foto produk
minimalis ada di sosial media, ads, dan website Ethereal.

Gambar 3.5.11 Desain Foto Produk

Sumber: Dokumentasi Peneliti

10. Packaging
Desain packaging menggunakan art paper putih dengan konsep desain natural
dan berisi keterangan produk serta keterangan bahan-bahan yang digunakan.

Gambar 3.5.12 Desain Packaging

Sumber: Dokumentasi Peneliti

3.6. Strategi Review dan Uji Coba Desain
Uji coba dilakukan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi dan daya tarik dari desain
brand campaign Ethereal “Be You Be Natural”. Pengumpulan data uji coba desain
dilakukan dengan melakukan wawancara pada expert user dan extreme user, selain itu
juga dengan menyebarkan survei pada 100 responden yang dilakukan secara online.
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1. Expert User
Karakteristik expert user dalam uji coba desain ini yaitu orang yang telah lama
berkecimpung dalam dunia desain dan branding, selain itu ada juga seseorang yang
menggeluti dibidang industri handmade soap, antara lain sebagai berikut:
•

Amelia Sidik
Amelia Sidik merupakan seorang yang ahli dibidang branding, bekerja sebagai
branding strategist dan desainer grafis. Beliau memiliki bisnis dibidang branding
yaitu Lia S. Associates Branding & Design, dan sering membuka kelas maupun
sharing mengenai ilmu desain.

•

Anita Sylvie
Anita Sylvie merupakan seorang desainer grafis lulusan Petra jurusan Desain
Komunikasi Visual (DKV). Saat ini beliau bekerja sebagai graphic desainer di
Branding Support Asia, sebuah kantor di Surabaya yang bergerak di bidang
branding.

•

Ritza
Ritza merupakan founder dan owner dari Jiva Soap dan telah cukup
berpengalaman di bidang handmade soap. Jiva Soap merupakan brand yang juga
menjual produk handmade soap ramah lingkungan dan berasal dari Surabaya.

2. Extreme User
Uji coba ke dua dilakukan dengan mewawancarai extreme user dengan karakteristik
menyukai atau familiar dengan produk handmade soap dan pernah menggunakan produk
tersebut.
•

Shania Hwang
Mahasiswa yang baru saja lulus kuliah di Petra, berusia 23 tahun dan berdomisili
di Surabaya. Aktif dalam menggunakan sosial media dan memperhatikan kondisi
kulitnya. Shania juga pernah menggunakan handmade soap karena tertarik
dengan bentuk serta kealamiannya.

•

Lila Sukendy
Lila merupakan mahasiswi jurusan accounting Universitas Ciputra yang baru saja
lulus. Beliau pernah tertarik dengan handmade soap dan menjalankan bisnis yang
sama selama beberapa saat bersama dengan timnya. Sebagai seseorang yang
pernah menjalani bisnis handmade soap, beliau sangat memahami permasalahan
dalam bisnis handmade soap sehingga cocok untuk diwawancarai.
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•

Yoelandro
Yoelandro atau biasa dipanggul Yowel merupakan karyawan tetap di sebuah
perusahaan. Dia tertarik dengan handmade soap dan pernah membuat handmade
soap cair sendiri. Beliau peduli dengan lingkungan dan pernah mengikuti
komunitas pecinta ligkungan di Surabaya, sehingga mengetahui permasalahan
mengenai lingkungan.

3. Khalayak Sasaran
Untuk memperkuat data dalam uji coba desain, maka dilakukan survei online pada
100 responden. Responden merupakan orang yang juga familiar dengan produk
handmade soap dan sebagai pengguna handmade soap, mayoritas perempuan berusia
remaja hingga dewasa yang tinggal di Indonesia. Survei dilakukan untuk mendapatkan
hasil yang lebih akurat karena melibatkan lebih banyak orang daripada uji coba desain
lain. Survei juga dilakukan karena tidak perlu mencocokkan jadwa, bisa dilakukan
dimanapun dan kapanpun. Uji coba dilakukan dengan menyebar survei ke facebook, yaitu
ke komunitas yang berhubungan dengan uji coba yang dilakukan, instagram, serta direct
message pada orang-orang yang pernah ataupun sedang menggunakan handmade soap
dengan Line, Ig, atau WA. Sosial media yang digunakan yaitu sosial media pribadi serta
sosial media brand. Pada survei akan ditampilkan foto-foto berkaitan dengan desain dan
prototype yang akan di review. Responden akan ditanya data diri seputar nama, usia dan
pekerjaan untuk keperluan data.
3.6.1. Instrumen Pengumpulan Data
No
1

Teknik
Pengumpulan Data
Wawancara

Sumber Data

Instrumen

Expert user

1. Review Desain uji coba
2. Tren desain seperti apa yang sedang
berlangsung
3. Apakah logo sudah sesuai dengan lofo dan efektif menjangkau konsumen
4.

Media

Promosi

yang

efektif

digunakan saat ini
5.

Review

strategi

promosi yang digunakan
6. Saran dan kritik
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branding

dan

2

Wawancara

Extreme user

1. Review prototype dan desain media
promosi
2. Media yang biasa extreme user
gunakan untuk membeli produk serupa
3. Hal yang mempengaruhi keputusan
dalam membeli handmade soap
4. Review campaign yang digunakan
5. Masukan ataupun saran

3

Survey

Kuisioner

1. Data diri
2. Review prototype dan desain media
promosi
3. Media yang biasa digunakan untuk
membeli produk serupa
4. Hal yang mempengaruhi keputusan
dalam membeli handmade soap
5. Review campaign yang digunakan
6. Masukan, kritik dan saran

Tabel 3.4 Instrumen Pengumpulan Data
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