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BAB 3.  PEMBAHASAN

3.1. Solusi Komunikasi Visual 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab 2 

ditemukan bahwa agar dapat memperkenalkan produk bumbu masak soto banjar 
Resep Yena kepada calon konsumen, maka diperlukan strategi komunikasi 
visual yang menarik agar bisa menumbuhkan minat untuk membeli bumbu 
masak Resep Yena yaitu membuka stand dan memperagakan proses 
pengolahan masakan soto banjar menggunakan bumbu soto banjar beserta 
makanan pelengkap secara langsung kepada target market. Didukung dengan 
pembagian tester serta promosi melalui Facebook, Instagram, perlengkapan 
stand seperti x-banner, flyer, celemek, baki, tisu, tusuk gigi, mangkuk tester, juga 
merchandise seperti paper bag dan magnet kulkas. Dalam aktivasi ini, Resep 
Yena juga akan memberikan promo berupa diskon kepada calon konsumen yang 
membeli produk Resep Yena ditempat. Dari aktivasi ini Resep Yena berharap 
bahwa konsumen dapat secara langsung merasakan value yang dimiliki, 
sehingga bumbu soto banjar Resep Yena dapat lebih dikenal pada masyarakat 
luas, dan menjadi bumbu masak pilihan target market ketika mengalami kendala 
pada saat ingin mengolah makanan.  
3.1.1. Konsep Gaya Desain. 

Berdasarkan hasil penelitian, gaya desain yang akan dipakai yaitu Indonesian 
simplify yang akan memberikan nuansa Indonesia dengan menggunakan motif 
batik sasirangan dari produk bumbu soto banjar Resep Yena dan Food 
photography untuk membuat tampilan produk bumbu soto banjar dan hasil jadi 
menjadi lebih lezat dan menggiurkan. Sehingga diharapkan dapat menarik 
perhatian target market dan membeli produk dari Resep Yena. 
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Gambar 3.1. Moodboard desain yang akan Resep Yena gunakan 

Penataan layout untuk konten media Resep Yena menggunakan pendekatan 
balance simetris dan asimetris sehingga memiliki keseimbangan agar nyaman 
dipandang dan tidak membuat gelisah (Anggraini S. dan Nathalia, 2014:41-42). 
Layout yang digunakan dalam teks menggunakan grid dimana pengaturan kolom 
dilakukan secara teratur dan dipengaruhi oleh garis vertikal dan horisontal. 
Layout yang digunakan dalam penempatan foto adalah ungrid, sehingga foto 
bisa diletakkan dimanapun, diatas atau dibawah teks dengan posisi bebas. 

Elemen desain yang akan digunakan adalah vektor dari patra batik khas 
Banjarmasin yaitu sasirangan. Sasirangan bukanlah kata benda, Sa artinya satu 
dan Sirang artinya Jelujur (dijahit). Sasirangan adalah kain yang diberi motif dan 
warna yang dibuat sedemikian rupa dengan pola satu jelujur, ciri khas dari 
Sasirangan sendiri terlihat dari motifnya yang harus disirang atau dijahit (Wijaya 
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dkk, 2015:2). Penggunaan patra dari sasirangan sebagai identitas dari produk 
bumbu soto banjar. Adapun beberapa patra sasirangan yang digunakan sebagai 
berikut : 
 Motif Batik Sasirangan Gigi Haruan. Salah satu jenis ikan air tawar di 

hitam pekat dan dagingnya empuk dimakan. Memilki gigi yang runcing tajam, 
n terdapat pula 

motif ini pada ornamen rumah Kalimantan Selatan (Seman dalam Khushayri, 
2011:11). 

 
Gambar 3.2. Motif Sasirangan Gigi Haruan 

Sumber : http://wirausahasman12bjm.blogspot.co.id/2014/08/materi-motif-
motif-tradisional-kain.html 

 Motif Batik Sasirangan Kambang Sakaki. Sekuntum bunga sebagai lambang 
keindahan banyak dipergunakan dalam ornamen khas Kalimantan Selatan, 
seperti 13 ukiran arsitektur rumah adat Kalimantan Selatan, pada dinding 
airguci dan relief tempat kapur sirih yang disebut panginangan (Seman dalam 
Khushayri, 2011:12-13). 
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Gambar 3.3. Motif Sasirangan Kambang Sakaki 

Sumber : http://wirausahasman12bjm.blogspot.co.id/2014/08/materi-motif-motif-
tradisional-kain.html 

 Motif Batik Sasirangan Gagatas disebut juga rincung gagatas yang bermakna 
bungas, langkar, atau cantik. Dinamakan hiris gagatas oleh karena wadai 
(kue) khas Kalimantan Selatan yang dinamakan gagatas diiris (dipotong) 
seperti bentuk wajik. Iris gagatas ini sangat umum didaerah Kalimantan 
Selatan. Semua wadai (kue) khas Kalimantan Selatan seperti amparan tatak, 
sarimuka, kakaraban, sari pengantin, kuih lapis dan yang lainya selalu 
dupotong dalam bentuk hiris gagatas ini (Seman dalam Khushayri, 2011:12). 

 
Gambar 3.4. Motif Sasirangan Hiris Gagatas 

Sumber : http://wirausahasman12bjm.blogspot.co.id/2014/08/materi-motif-motif-
tradisional-kain.html 
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Gambar 3.5. Motif Sasirangan yang Resep Yena gunakan pada konten media 

Sumber : Data Internal 
3.1.2. Konsep Tipografi  

Penggunaan tipografi dalam media promosi Resep Yena yaitu menggunakan 
typeface Philosopher yang mendekati kesan tulisan Jawa yang modern dan 
mudah dibaca, ada tebal tipis huruf dan ekor huruf (Sigit F, dkk. 2014:5). 
Monotype corsiva yang akan memberikan kesan feminim, cantik, hangat dan 
lembut (Dyson, Mary C dan Suen, Ching  Y, 2016:234) dan Helvetica karena 
mudah dibaca, lebih hangat dan bersahabat (Pujiriyanto dalam Abror, 2012:18). 

 
Gambar 3.6. Tiga Typeface dalam media promosi Resep Yena 

3.1.3. Konsep Pemilihan Warna  

 
Gambar 3.7. Warna yang akan Resep Yena gunakan 

Sumber : Data Internal 
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Warna yang digunakan adalah warna pada produk bumbu Soto Banjar Resep 
Yena yaitu warna hijau, kuning, dan putih. Hijau melambangkan warna segar dan 
organik (Galung, 2014:3), sedangkan kuning akan meningkatkan konsentrasi 
serta memiliki makna menonjol, optimisme, eksentrik, harapan (Anggraini S. dan 
Nathalia, 2014:38). Serta warna putih yang mengkomunikasikan kebersihan dan 
keefektifan digunakan untuk konten tipografi pada media (Galung, 2014:5). 
Warna-warna yang digunakan pada media ini juga dipilih agar target audience 
lebih mudah mengenal produk soto banjar Resep Yena. 
3.2. Pemilihan Media 
 
 Poster (Online) 

Merupakan media yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai 
keberadaan stand Resep Yena, promo diskon pembelian produk bumbu soto 
banjar beserta pelengkap ditempat, peragaan cara memasak produk dan 
pembagian tester. 
a. Tahap Awareness : Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ada 

stand Resep Yena di Hypermart Supermall Pakuwon Indah dan promo 
diskon untuk pembelian ditempat. 

b. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yaitu dapat 
menghidangkan soto banjar dalam sekejap menggunakan bumbu soto 
banjar beserta pelengkap Resep Yena kepada target audience. 

c. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk info produk 
Resep Yena lebih lanjut. 

 Facebook 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bab 2, Facebook adalah 
salah satu media sosial yang terbanyak digunakan oleh target konsumen 
Resep Yena. Facebook akan digunakan untuk update informasi mengenai 
promo, produk bumbu terbaru, keikutsertaan atau event yang diadakan. 
a. Tahap Awareness : Posting poster yang disebarkan agar dapat diakses 

setiap saat oleh pengguna Facebook. 
b. Tahap Evaluation : Kritik, kesan saran dan pertanyaan mengenai bumbu 

soto banjar beserta pelengkap dapat diposting diberanda maupun direct 
message facebook Resep Yena. 
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c. Tahap Purchase : Pada saat event berlangsung, akan ada informasi 
mengenai promo bumbu soto banjar beserta pelengkap Resep Yena. 

d. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 
disampaikan ke target audience. 

e. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk informasi 
produk Resep Yena lebih lanjut. 

 Facebook ads 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bab 2, Facebook adalah 
salah satu media sosial yang terbanyak digunakan oleh target konsumen 
Resep Yena. Facebook ads akan digunakan untuk mempromosikan page 
dan event yang dimiliki oleh Resep Yena. 
a. Tahap Awareness : Posting poster yang disebarkan agar dapat diakses 

setiap saat oleh target audience Resep Yena. 
b. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 

disampaikan ke target audience. 
c. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk informasi 

produk Resep Yena lebih lanjut. 
 Instagram 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bab 2, Instagram adalah 
salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh target konsumen 
Resep Yena. Instagram akan digunakan untuk update informasi mengenai 
promo, produk bumbu terbaru, keikutsertaan atau event yang diadakan oleh 
Resep Yena.  
a. Tahap Awareness : Posting poster disebarkan agar dapat diakses setiap 

saat oleh pengguna Instagram. 
b. Tahap Evaluation : Kritik, kesan saran dan pertanyaan mengenai bumbu 

beserta makanan pelengkap dapat melalui komentar pada posting 
Instagram Resep Yena. 

c. Tahap Purchase : Pada saat event berlangsung, akan ada informasi 
mengenai promo dan pre-order bumbu soto banjar beserta pelengkap 
Resep Yena. 
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d. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 
disampaikan ke target audience. 

e. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk informasi 
produk Resep Yena lebih lanjut. 

 Endorse (Instagram) 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bab 2, Instagram adalah 
salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh target konsumen 
Resep Yena. 
Endorser dapat meningkatkan ekuitas merek karena orang terkenal bisa 
menarik perhatian audiens terhadap merek serta mampu membentuk 
persepsi merek sendiri berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki tentang 
orang terkenal itu sendiri (Keller dalam Pracista dan Rahanata, 2014:1). 
Berikut adalah endorser yang Resep Yena pilih untuk mempromosikan 
produk bumbu soto banjar : 
1. Jiewa Vieri (@inijie 67.500 followers) Seorang professional food 

photographer, food blogger terkenal di Surabaya, Winner of Influence 
Asia 2015 

2. FoodMax Surabaya (@foodmaxsby 83.700 followers) Foodmaxsby 
secara aktif memperkenalkan dan mempromosikan makanan-makanan 
yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. 

Resep Yena meminta kedua pemilik akun tersebut untuk membantu dalam 
mempromosikan produk dan event  yang akan diadakan. 
a. Tahap Awareness : Posting disebarkan kepada target audience dan bisa 

di akses setiap saat oleh pengguna Instagram. 
b. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 

disampaikan ke target audience. 
c. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk informasi event 

dan produk Resep Yena lebih lanjut. 
 Flyer 

Media yang digunakan untuk memberikan informasi singkat mengenai value 
produk Resep Yena, promo aktivasi dan kontak yang bisa dihubungi. Selain 
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meningkatkan awareness, flyer bisa berfungsi sebagai reminder target 
audience untuk menghubungi Resep Yena untuk membeli produk dikemudian 
hari jika pada saat event belum sempat membeli produk secara langsung. 
a. Ukuran : 10cm x 15cm 
b. Tahap Awareness : Penyebaran flyer dilakukan selama event 

berlangsung. Terdapat pengenalan dan kelebihan bumbu Resep Yena. 
c. Tahap Purchase : Dalam flyer terdapat info promo. 
d. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 

disampaikan ke target audience. 
e. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk informasi 

promo produk Resep Yena lebih lanjut. 
 X-Banner 

Media yang digunakan sebagai penanda stand dari Resep Yena beserta 
informasi mengenai promo diskon yang diadakan pada saat aktivasi. 
a. Ukuran : 60cm x 160cm 
b. Tahap Awareness : Memperkenalkan produk bumbu soto banjar beserta 

pelengkap dan makanan hasil jadi dari bumbu Resep Yena. Ada 
informasi mengenai promo diskon. 

c. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 
disampaikan ke target audience. 

d. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk informasi 
promo produk Resep Yena lebih lanjut. 

 Seragam (Apron) 
Media yang digunakan oleh karyawan Resep Yena pada saat mengadakan 
event sebagai identitas dari Resep Yena. 
a. Tahap Awareness : Menampilkan logo dari Resep Yena sebagai identitas 

dari perusahaan Resep Yena sendiri. 
b. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 

disampaikan ke target audience. 
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c. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk info produk 
lebih lanjut 

 Stand 
Tempat display dan peragaan pembuatan produk bumbu masak Resep Yena 
untuk menarik perhatian pengunjung event. 
a. Tahap Awareness : Pada stand, terdapat peragaan pembuatan dan 

pengenalan produk bumbu soto banjar melalui tester yang diberikan 
Resep Yena kepada target market. 

b. Tahap Evaluation : Menanyakan secara langsung kesan dan kritik dari 
target market yang datang ke stand dan mencicipi tester yang telah 
diberikan. 

c. Tahap Purchase : Pengunjung yang datang ke stand Resep Yena dapat 
melakukan pembelian produk bumbu soto banjar. 

d. Tahap Delivery : Ada value proposition dari peragaan pembuatan dan 
pemberian tester produk Resep Yena yang disampaikan ke pengunjung 
stand. 

e. Tahap After Sales : Dalam stand, ada informasi lebih lanjut mengenai 
promo, informasi pemesanan produk bumbu soto banjar beserta 
makanan pelengkap Resep Yena dikemudian hari dan kontak yang bisa 
dihubungi. 

 Below The Line 
Media yang akan digunakan adalah stiker logo Resep Yena yang akan 
diaplikasikan pada baki, kotak tisu, tempat tusuk gigi dan mangkuk tester 
yang akan dibagikan kepada pengunjung stand. Pemilihan media ini untuk 
meningkatkan awareness target market yang mengunjungi stand Resep 
Yena. 
a. Ukuran : 

1. Baki : 42cm x 25cm 
2. Kotak Tisu : 15.2cm x 5.6cm x 4cm 
3. Tempat Tusuk Gigi : 12.6cm x 2.7cm 
4. Mangkuk Tester : 28.3cm x 4.9cm 
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b. Tahap Awareness : Menampilkan logo Resep Yena yang diaplikasikan 
pada baki, kotak tisu, tempat tusuk gigi dan cup tester. 

c. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 
disampaikan ke target audience (kecuali baki). 

d. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk info produk 
lebih lanjut (kecuali baki). 

 Merchandise 
1. Paper Bag 
Media yang digunakan untuk menaruh produk bumbu soto banjar beserta 
pelengkap Resep Yena setelah target market melakukan pembelian di 
tempat. 
a. Ukuran : 20cm x 9cm x 28cm 
b. Tahap Awareness : Menampilkan logo Resep Yena yang diaplikasikan 

paper bag. 
c. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 

disampaikan ke target audience (kecuali baki). 
d. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk info produk 

lebih lanjut 
2. Magnet Kulkas 
Media ini diberikan kepada setiap konsumen yang melakukan pembelian 
produk pada saat event berlangsung, pemilihan media ini sebagai sebuah 
reminder untuk melakukan pembelian dikemudian hari setiap kali konsumen 
tersebut melewati kulkas ataupun sedang menggunakannya.  
a. Ukuran : 5.3cm x 8.9cm 
b. Tahap Awareness : Menampilkan dan memperkenalkan produk bumbu 

soto banjar beserta pelengkap dan makanan hasil jadi. 
c. Tahap Delivery : Ada value proposition produk Resep Yena yang 

disampaikan ke target audience. 
d. Tahap After Sales : Ada kontak yang bisa dihubungi untuk info produk 

lebih lanjut. 
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3.2.1. Media Timeline  
Promosi produk melalui media sosial di mulai pada tanggal 27 Juni pada hari 

senin, dan dilanjutkan pada hari rabu, jumat dan minggu mengikuti open pre-
order produk Resep Yena, Facebook ads akan mempromosikan fanpage 
facebook Resep Yena 2 kali, Endorse melalui Instagram akan dilaksanakan pada 
30 Juli  31 Juli 2016 dan media selain yang sudah disebutkan diatas akan 
digunakan pada 5 Agustus  7 Agustus 2016 pada saat event berlangsung. 

Berikut dibawah ini adalah media timeline dari calon konsumen Resep Yena 
yang pelaksanaannya direncanakan selama 2 bulan lebih (Akhir Juni - Juli - 
Agustus 2016) : 

Tabel 3.1. Pemilihan Media 

No Media Waktu Touchpoints Chanel Phases 
1 Facebook 

Ads 
11 Juli  17 Juli 2016 

29 Juli  4 Agustus 2016 

Media Sosial Membangun 
Awareness 
Konsumen 

 Facebook Mulai 27 Juni (Open Pre-
Order : Senin, Rabu, 
Jumat dan Minggu) 

Posting pada Jam makan 
siang (12-1) dan makan 

malam (6-7) 
2 Instagram 

 Endorse Jiewa Vieri (30 Juli 2016) 
 

  
Food Max SBY (31 Juli 

2016) 
 

 

3 Seragam 
(Apron)   

Membangun 
Kesan 

Profesional 
dan Awareness 

Konsumen 
4 Flyer   

Membangun 
Awareness 
Konsumen 

5 X-Banner 5-7 Agustus 2016 
Hypermart 
Supermall 

Pakuwon Indah 
6 Stand   
7 Merchandise   
8 Below The 

Line   
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3.3. Anggaran Belanja Desain 
 

Berikut dibawah ini adalah rincian dari anggaran biaya yang akan digunakan 
untuk membuat desain serta proses eksekusi desain :    

Tabel 3.2. Anggaran Belanja Desain 
No Kategori Media Satuan Harga Total 

1 Biaya Cetak 

Flyer 10cm x 
15cm (Kertas 

A3+ Art Paper) 
1000 Rp.800 Rp.800.000 

X-Banner (60 x 
160cm) 1 Rp.200.000 Rp.200.000 

Seragam (Apron) 2 pcs Rp.100.000 Rp.200.000 

2 Merchandise 

Paper Bag 
(20cm x 9cm x 

28cm) 
300pcs Rp.2000 Rp.600.000 

Magnet Kulkas 
5.3x8.9cm 300pcs Rp.2000 Rp.600.000 

3 Biaya Produksi 

Tester 150pcs Rp.20.000 Rp.3.000.000 

Cup Tester 
(Stiker Vynil 
Susu A3+) 

600pcs Rp.1000 Rp.600.000 

Sendok 600 Rp.150 Rp.90.000 
Tempat Tusuk 

Gigi (Stiker Vynil 
Susu A3+) 

3 pcs Rp.30.000 Rp.30.000 

Kotak dan tisu 
(Stiker Vynil 
Susu A3+) 

3 pcs Rp.50.000 Rp.50.000 

4 Biaya Desain 
Desain   Rp.1.000.000 

Foto Produk 3 Rp.100.000 Rp.300.000 
Stand + Dekorasi 1 Rp.2.000.000 Rp.2.000.000 

5 Pemasaran 
Facebook ads 14 Hari Rp.100.000 Rp.1.400.000 

Endorse 
Instagram 2 Rp.1.000.000 Rp.2.000.000 
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6 Biaya 
Operasional 

Uji Coba Printing 
dan tambahan 

lainnya 
 Rp.200.000 Rp.200.000 

Sewa Tempat 3 hari Rp.500.000 Rp.1.500.000 
Karyawan 2 Orang Rp.300.000 Rp.600.000 

Total Rp.15.170.000 
Sumber : Analisis Penulis 


