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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia Ball Jointed Doll (B.J.D) sudah menjadi sebuah barang yang 

mulai digemari oleh para kolektor boneka, sehingga pemilik maupun kolektor 

boneka tersebut mulai untuk membuka bisnis jasa maupun menjual barang 

pernak pernik untuk boneka tersebut yang berbasiskan online.  

Online shop di Indonesia menjadi maju dengan pesat karena bisnis-bisnis 

kecil seperti yang diatas. Banyak yang melakukan hal tersebut karena mereka 

hanya butuh untuk mengunduh foto dari produk yang mereka jual secara online 

dan juga praktis karena informasi dari produk mereka dapat tersebarkan tidak 

hanya dalam kota tetapi luar kota hingga luar negeri.  

“Pada tahun 2012, suatu perusahaan e-commerce di Indonesia mencatat 

bahwa 41% penjualan mereka berasal dari Jakarta, tapi enam bulan selanjutnya 

angka ini turun menjadi 22%. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya konsumen di 

Jakarta saja yang rutin berbelanja online, konsumen di luar Jakarta pun tidak 

ingin ketinggalan…” (Mitra, 2014) 

Para pemilik bisnis yang masih kecil ini cenderung untuk mencoba 

meluncurkan produk perdana maupun produk terbaru mereka dengan mengikuti 

acara-acara seperti bazaar maupun festival yang hanya diadakan selama paling 

lama 5 hari di kota mereka, dengan guna agar masyarakat mengetahui produk 

dan nama merek mereka secara baik.  

1.1.1. Preliminary Brand Audit  

 Ball Jointed Doll (B.J.D) adalah sebuah produk boneka yang tidak 

berasalkan dari Indonesia, melainkan berasal dari Hong Kong, Korea maupun 

Jepang dan berbasiskan online. B.J.D memiliki fitur yaitu persendian boneka 

tersebut dapat digerakkan, baju dapat diganti, memiliki wajah yang lebih tampan 

dan cantik dan memiliki badan yang serupa dengan manusia. Boneka ini memiliki 

berbagai macam ukuran mulai dari ukuran Tiny (10-15 cm) hingga ukuran 80 cm.  
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Gambar 1.1 Boneka B.J.D  

Sumber : Salah satu komunitas B.J.D di Surabaya (2015) 

 

Komunitas dari B.J.D tidak terlalu sering bertemu dikawasan yang ramai 

untuk menghindari kerusakan terhadap boneka tersebut. Banyak pemilik B.J.D 

yang gemar untuk memanjakan boneka mereka dengan membelikannya baju 

hingga properti dan memfoto boneka tersebut. Produk seperti properti untuk 

B.J.D dapat dibeli, akan tetapi seringkali memiliki harga yang mahal karena 

ongkos pengiriman dan di Indonesia masih sangat jarang yang membuat barang 

tersebut. 

Dikarenakan adanya peluang untuk bisnis B.J.D diatas, maka terciptalah 

bisnis Fline ini yang berkecimpungan dalam hanya properti yang khusus 

digunakan untuk B.J.D. Bisnis Fline ini sudah berjalan sejak Januari 2016 dan 

memiliki konsumen yaitu para pemilik B.J.D yang berbasis di Indonesia terutama 

Surabaya. Fline memberikan produk yang dimana pemilik B.J.D dapat berkarya 

melalui produk properti miniatur Fline. Miniatur yang diberikan merupakan produk 

yang harus di rakit dan bersifat paketan, yang didalam setiap paket terdapat 

bahan-bahan perabotan yang sudah tersedia, berikut dengan cara memasang 

sehingga siap untuk dirakit sendiri oleh pemilik B.J.D yang membelinya. Setiap 

desain dari properti akan memiliki tema (survei dilakukan setiap 6 bulan sekali 

untuk mengetahui keinginan target pasar dan untuk bulan Januari hingga Juni 

2016 yang terbesar adalah peminat dengan tema Jepang), berskala 1:1 dengan 

B.J.D dan tidak memiliki harga yang terlalu tinggi bagi pembeli. Dikarenakan 
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Fline adalah bisnis yang masih baru (start-up business), maka masih belum 

dikenal oleh masyarakat maupun target pasar. 

1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

Tentunya Fline memiliki kompetitor utama yaitu Doll Mansion. Doll Mansion 

ini berbasiskan online dan menjual tidak hanya terbatas untuk perabotan dan 

properti, tetapi mereka juga menjual boneka B.J.D karena Doll Mansion 

merupakan salah satu dari official reseller terhadap beberapa perusahaan B.J.D. 

perusahaan Doll Mansion ini sudah berdiri sejak tahun 2011 di Cina. Visi dan 

misi mereka adalah untuk memberikan kustomer produk yang berkualitas dan 

memuaskan kustomer.  

Gambar 1.2: Website dari kompetitor Fline 

Sumber: http://www.dollmansion.net (2016) 

 

Doll Mansion telah melakukan beberapa cara agar brand mereka diketahui 

oleh para komunitas B.J.D, yakni; 

Didalam website mereka, Doll Mansion memberikan informasi mengenai 

event apa saja yang mereka sedang berikan, seperti special offer maupun 

discount berikut dengan terms and condition yang harus dibaca dan dipahami 

oleh kustomer. 
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Gambar 1.3: Promosi yang telah dilakukan Doll Mansion 

Sumber: http://dollmansion.net (2016) 

 

Promosi secara tidak langsung di forum B.J.D (denofangels.com) yang dapat 

diakses oleh seluruh anggota yang tidak hanya berada di Indonesia, tetapi juga 

di seluruh dunia. Didalam forum tersebut, seluruh anggota dapat secara bebas 

menjual dan membeli, memberikan informasi, memberikan tips dan trik untuk 

merawat boneka, memberikan tutorial maupun promosi produk. Terdapat juga 

kategori discussion yang merupanakn pembahasan produk-produk maupun 

servis untuk produk dari bermacam-macam brand. 
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Gambar 1.4: Diskusi di forum Den of Angels 

Sumber: https://denofangels.com (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5: Diskusi mengenai servis dan produk Doll Mansion di forum 

Sumber: https://denofangels.com (2016) 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang aktivasi brand dan media promosi untuk 

memperkenalkan produk properti miniatur Fline agar dikenal oleh pemilik Ball 

Jointed Doll yang berbasis di Indonesia terutama Surabaya? 
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1.3. Batasan Perancangan 

 

1. Perancangan dibatasi hanya dalam ruang lingkup Ilmu Desain 

Komunikasi Visual untuk aktivasi Brand dan Media Promosi. 

2. Riset dilakukan kepada komunitas B.J.D yang berdomisili di kota besar 

seperti Jakarta dan Surabaya, Indonesia mulai pada tahun 2015. 

3. Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016 hingga15 April 2016 

secara langsung maupun secara online. 

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian data primer dengan 

guna sebagai metode analisa data dan sekunder untuk metode 

pengumpulan data. 

 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua yakni; data primer yang 

dilakukan melalui proses wawancara dan data sekunder yang dilakukan melalui 

proses studi literatur. 

1.4.1.1. Data Primer: 

 
Perancangan ini menggunakan data primer sebagai berikut; 

 Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan cara 

mewawancarai personal kepada extreme dan expert user. 

 Pengumpulan data secara kuantitatif dengan cara menyebarkan 

survei pendapat dan keinginan pelanggan kepada forum maupun 

komunitas B.J.D di Indonesia. 

1.4.1.2. Data Sekunder: 

 
Perancangan ini menggunakan data sekunder sebagai berikut; 

 Pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur melalui 

sumber perpustakaan (buku maupun jurnal) dengan berfokuskan 

kepada topik pemasaran produk.  

 Berikut ini adalah beberapa judul buku yang digunakan pada 

penelitian ini; 
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1. Judul: Visual Marketing 

Penulis: Anita Campbell & David Langton 

Penerbit: Wiley, Edisi 1 

Tahun terbit: 2011 

 

2. Judul: The Visual Marketing Revolution  

Penulis: Stephanie Diamond 

Penerbit: PT Serambi Ilmu Semesta 

Tahun terbit: 2015 

 

3. Judul: The Event Marketing Handbook 

Penulis: Allison Saget 

Penerbit: Create Space Independent Publishing Platform 

Tahun terbit: 2012 

Menggunakan studi literatur melalui internet yang tersaring (tidak 

menggunakan Wikipedia maupun forum yang tidak valid) yang berfokuskan 

kepada topik pemasaran produk.   

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 

 
1. Rudy Soenardi merupakan seseorang yang ahli dalam bidang 

promosi, terutama pada bagian pameran atau acara. Beliau juga 

memiliki usaha sebagai event organizer untuk pameran. Beliau sudah 

menjalankan berbagaimacam pameran (seperti Anime Culture) 

selama kurang lebih 20 tahun dan telah memiliki beragam 

pengalaman.  

2. Olivia Soenardi adalah seseorang yang ahli dalam promosi online. 

Beliau merintis toko onlinenya sejak tahun 2010 dan produk beliau 

selalu mendapat feedback yang terbaik dari pembelinya yang tidak 

hanya berbasis di Indonesia. Beliau juga adalah seorang 

penyelenggara event bernama AniCult yang memiliki tema khusus 
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pada anime culture and doll convention. Doll yang dimaksud adalah 

B.J.D dan Dollfie (D.D). 

3. Fransiska Natalia adalah seorang kolektor B.J.D yang sudah pernah 

membuat maupun membeli properti untuk B.J.D. Beliau juga 

berkecimpungan dalam bidang B.J.D, seperti face-up dan klien beliau 

tidak selalu berdomisili di Indonesia. Beliau ahli dalam perawatan 

B.J.D dan juga beliau merupakan seorang anggota dalam komunitas 

B.J.D yang berbasis di Indonesia. 

4. Edgina Callista adalah seorang kolektor B.J.D yang berpengalaman 

dalam face-up dan perawatan B.J.D maupun membeli barang-barang 

untuk memanjakan bonekanya. Beliau juga merupakan salah seorang 

kolektor yang memiliki karakteristik yang gigih dan sangat peduli 

dengan kondisi maupun perkembangan model-model B.J.D maupun 

aksesoris seperti baju dan lain lain yang baru. 

1.4.3. Fokus Pertanyaan 
 

Fokus pertanyaan untuk ditujukan kepada narasumber yang 

berkecimpungan dalam media promosi seperti Rudy Soenardi dan Olivia 

Soenardi adalah bagaimana cara agar masyarakat dapat lebih mengenal produk 

baru dalam sebuah bisnis. Selain itu strategi promosi apa saja yang membuat 

orang-orang tertarik untuk melihat dan membeli produk yang diproduksi (secara 

online maupun secara fisik). Khususnya untuk Rudy Soenardi, akan lebih 

berfokuskan kepada bagaimana cara promosi dari setiap vendor yang mengikuti 

pameran beliau selama kurang lebih 20 tahun ini. 

Sedangkan untuk narasumber kolektor dan pengguna produk seperti 

Fransiska Natalia dan Edgina Callista adalah bagaimana cara menarik perhatian 

target pasar (komunitas B.J.D) untuk membeli barang-barang yang 

dipromosikan. Selain itu juga menanyakan tren promosi yang menarik dimata 

para pemilik B.J.D pada tahun 2016 ini. 
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BAB 2.  
HASIL PENELITIAN 

 

2.1. Hasil penelitian 

 
6.1.1. Hasil Analisa Konsumen 

Perusahaan maupun bisnis selalu dikembangkan dan dijalankan karena 

memiliki konsumen yang membutuhkan jasa maupun produk yang mereka 

berikan, dan melalui konsumen itulah bisnis maupun perusahaan dapat berjalan 

dengan lancar (Rudy, 2016).  

Untuk membuat sebuah bisnis yang matang, konsumen dari perusahaan 

tersebut juga harus dikerucutkan melalui teori-teori seperti contoh STP yang 

berartikan Segmentation, Targeting dan Positioning.  

Segmentasi pasar dapat ditemukan dengan menggunakan pendekatan 

melalui teori VALS. VALS dikembangkan oleh Arnold Mitchell dari SRI (Stanford 

Research Institute) Consulting Business Intelligence (sekarang SBI (Strategic 

Business Insights)). VALS merupakan singkatan dari Value, Attitude and 

Lifestyles, VALS ini merupakan sebuah cara dimana dapat melihat perilaku 

setiap golongan masyarakat berdasarkan sikap, perilaku, keinginan, kebutuhan, 

kepercayaan dan gaya hidup mereka. (Strategic Business Insight ,2016).  

VALS terbagi menjadi 2 yaitu berdasarkan sumber daya dan motivasi. VALS 

yang berdasarkan sumber daya adalah melalui sistem pengelompokan 

konsumen (gambar 2.1) yang guna untuk meraih orientasi diri mereka yang 

dominan. Sumber daya dan inovasi (dari tertinggi hingga terendah) mengacu 

pada lingkup psikologis, fisik, demografik serta kapasitas dan kekayaan materi 

yang dapat dimanfaatkan, termasuk pendidikan, pendapatan, kepercayaan diri, 

kesehatan, semangat membeli, tingkat energi, serta kecenderungan atau hasrat 

konsumen mencoba produk baru. VALS yang berdasarkan motivasi adalah 

konsumen yang memilih berdasarkan pengetahuan, selalu berjuang untuk posisi 

sosial yang jelas dan sangat dipengaruhi oleh tindakan konsumen yang membeli 

pengalaman dan beracukan kepada prinsip (Hawkins, 2010). 
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Gambar 2.1 Ketegori dalam VALS 

Sumber: http://www.marketing91.com (2016) 

 

Konsumen Fline tergolongkan pada Thinker, Thinker merupakan konsumen 

yang mempunyai motivasi ideal dan memiliki sumber daya yang tinggi. 

Konsumen tipe Thinker memiliki sifat dewasa, berpengetahuan luas dan 

tanggung jawab. Mereka gemar dengan produk yang memiliki fungsi dan 

ketahanan. Cenderung mengikuti informasi dengan baik untuk memperluas 

pengetahuannya, serta menghabiskan waktu luang mereka di rumah, selalu 

terbuka akan ide baru dan perubahan sosial. (Hawkins, 2010).  

Konsumen dari produk Fline ini adalah para pemilik dan kolektor Ball Jointed 

Doll (B.J.D) yang tidak terbataskan oleh umur melainkan berdasarkan tingkat 

ekonomi pemilik tersebut. B.J.D di Indonesia adalah sebuah lingkup yang 

tergolong kecil. Berdasarkan Stephanie Diamond pada bukunya berjudul “The 

Visual Marketing Revolution”, pelanggan sering masuk pada saluran sosial 

perusahaan seperti facebook untuk melihat hal-hal yang sedang terjadi dan 

mencoba untuk berpartisipasi. Ditambah dengan adanya hasil survei kepada 40 

lebih calon pembeli Fline, hampir 80% komunitas B.J.D seringkali menggunakan 

media sosial untuk memberikan informasi maupun browsing mengenai apapun 

menyangkut B.J.D dan mereka saling mempercayai satu dengan yang lain 

berdasarkan feedback yang diberikan karena mayoritas berbasis online. 
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Termasuk juga untuk menyebarluaskan informasi maupun feedback atau 

testimoni mengenai produk baru sehingga produk tersebut dapat tersebar dan 

diketahui anggota yang lain. Konsumen Fline seringkali mengenal sebuah produk 

maupun brand melalui media sosial maupun forum karena didalam forum 

maupun media sosial tersebut terdapat testimoni dan review mengenai sebuah 

produk. Dapat dilihat berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh kompetitor Fline 

pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. Kurang lebih 1 hingga 2 orang lebih dari 

pembeli Doll Mansion memberikan feedback mengenai produk, servis maupun 

kualitas dari bisnis mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Diskusi mengenai kompetitor di forum Den of Angels 

Sumber: https://denofangels.com/ (2016) 
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Gambar 2.3: Diskusi mengenai servis dan produk Doll Mansion di forum 

Sumber: https://denofangels.com/   

 

Melalui feedback itulah konsumen dapat terus bertambah. Pada dasarnya 

pemilik B.J.D sangat menginginkan barang-barang yang unik dan berskala 1:1 

untuk memanjakan boneka mereka terutama jika barang tersebut dapat 

dijangkau dengan mudah dan mereka sudah mengerti bagaimana cara kerja 

produk yang mereka akan punyai. 

Jika berdasarkan demografis, segmentasi pasar dibagi menjadi beberapa 

kategori seperti usia, jenis kelamin, ras, etnik, pemasukan, kelas sosial, generasi, 

rumah tangga (Kotler, 2016:234) 

Demografis dari Fline ini adalah 

Jenis Kelamin 
Pria dan Wanita yang gemar dan 

koleksi B.J.D 

Kelas Sosial Menengah-keatas 

Pemasukan 
Lebih dari Rp. 600.000 / bulan untuk 

B.J.D 

Tabel 2.1 Demografis Fline 


