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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Brand 

Value Plus merupakan private label yang dimiliki oleh Hypermart. Hypermart 

sendiri sudah berdiri sejak tahun 2004 dan memiliki 88 gerai yang tersebar di 

seluruh Indonesia dengan jumlah terbanyak di Jabodetabek sebanyak 42 gerai. 

3.1.1. Produk 

Value Plus menjual beragam kebutuhan sehari-hari yang bisa dikelompokkan 

menjadi makanan segar, makanan beku, minuman, makanan ringan, bumbu dapur, 

peralatan tulis, kebutuhan bayi, kebutuhan dapur dan peralatan kebersihan dengan 

target marketnya adalah pria dan wanita, segala usia dan semua kalangan dengan 

SES C-B. 

 

Gambar 3.1. Beberapa Produk Value Plus 

3.1.2. Promosi 

Media promosi yang digunakan oleh Hypermart adalah media sosial seperti 

Facebook dan Instagram yang dipromosikan secara rutin setiap hari Senin – 

Kamis. Hypermart juga memiliki website dan media cetak seperti koran dan 

katalog promosi yang disebarkan secara rutin setiap hari Jumat – Minggu. Namun 
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untuk mempromosikan Value Plus, Hypermart hanya berfokus di everyday low 

price (ELP) sehingga jarang di tampilkan di media sosialnya, dan di website tidak 

ada penjelasan mengenai Value Plus itu sendiri. Berikut beberapa bentuk promosi 

yang dilakukan oleh Hypermart untuk mempromosikan Value Plus: 

 

Gambar 3.2. Promo melalui Media Sosial Facebook 

 (www. facebook.com/hypermart.co.id /) 

 

 

Gambar 3.3. Promo melalui Media Sosial Instagram 
 (www. instagram.com/hypermart_id /) 

 

   

Gambar 3.4. Promo melalui Media Cetak Koran dan Katalog 

 (www. facebook.com/hypermart.co.id /) 
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Gambar 3.5. Promo melalui Media Digital Website 

 (www. hemat.id/katalog-hypermart/value-plus/) 

 

3.2. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data terkait perancangan adalah 

metode hybrid (kualitatif dan kuantitatif). Secara kualitatif, penulis melakukan 

wawancara dengan Associate Director Hypermart dan FGD kepada wanita 

berusia 21-30 tahun yang sudah menikah. Secara kuantitatif, penulis menyebarkan 

kuesioner kepada 100 responden yang pernah berbelanja di Hypermart.  

3.2.1. Wawancara 

 

Gambar 3.6. Wawancara bersama Associate Director Hypermart 
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Menurut Esterberg, wawancara merupakan dua orang yang bertukar informasi, ide 

serta gagasan melalui tanya jawab yang serius mengenai suatu topik tertentu 

(dalam Sugiyono, 2013, hlm. 231). Penulis melakukan wawancara kepada Bapak 

Junghin  selaku Grocery Import and Private Label MD Associate Director untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai Private Label Value Plus Hypermart serta cara 

mempromosikannya. Penulis menggunakan instrument buku catatan dan rekaman 

suara. Wawancara dilakukan di Kantor Pusat PT Matahari Putra Prima Tbk. yang 

terletak di Menara Matahari pada tanggal 20 Februari 2019.  

 

Gambar 3.7. Wawancara Online bersama Associate Director Hypermart 

 
Penulis juga melakukan wawancara secara online melalui applikasi 

whatsapp pada tanggal 22 Maret 2019 untuk bertanya lebih detail mengenai 

presentase penjualan Vakue Plus di Hypermart.  
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3.2.1.1. Hasil Wawancara 

Pak Junghin menjelaskan bahwa Hypermart memiliki beberapa private 

label lain seperti Balleria dan Still Well yang menjual biskuit, Sensation 

yang menjual sabun dan Value Plus yang menjual kebutuhan sehari-hari. 

Namun, hanya Value Plus yang masih bertahan sampai sekarang. 

Keunggulan dari Value Plus terletak pada harganya yang murah namun 

tetap memiliki kualitas yang setara dengan brand leader dan beberapa 

kategori yang termasuk premium quality. 

 

Gambar 3.8. Perubahan Logo Value Plus 

 (www. gambaranbrand.com) 
 

Value Plus sendiri memiliki arti kualitas terbaik atau nilai yang 

lebih baik. Di tahun 2010, Value Plus pernah melakukan rebranding dan 

membantu meningkatkan penjualan sekitar 20%. Dilihat dari data 

penjualan, minat masyarakat terhadap produk Value Plus mulai meningkat 

sejak tahun 2017 dan puncaknya di tahun 2018 dengan kontribusi 

penjualan terhadap Hypermart sekitar 2% di tahun 2017 dan 5% di tahun 

2018. Beberapa produk Value Plus yang paling tinggi tingkat 

penjualannya adalah VP Facial Tissue Softpack 200 sheets dan kiloan 715 

sheets, VP Drinking Water Bottle 330ml, 600ml  dan 1500ml, HPM VP 
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Gula Pasir Lokal dan HJU 1 kg, VP Choco Wafer Stick 700 gr dan HPM 

VP Beras Setra Ramos 5kg FS.  

Promosi yang dilakukan Hypermart untuk private label-nya 

berfokus di Everyday Low Prices (EDLP) dan beberapa kali di koran 

dengan harga yang fantastis atau promo beli 2 gratis 1. Promosi yang 

dilakukan ini memberikan dampak yang lumayan besar dengan meningkat 

penjualan sekitar 30%, namun jika dibandingkan dengan kompetitornya 

tingkat pembelian tersebut masih kalah jauh yaitu hanya 5%. Value Plus 

juga menawarkan fitur belanja online di shop.hypermart.co.id, namun fitur 

ini baru diluncurkan di beberapa toko di Jabodetabek sehingga belum 

dipromosikan dan belum banyak yang tahu sehingga tingkat penjualan 

yang dilakukan secara online baru 1 %. 

3.2.1.2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara terhadap Pak Junghin dapat disimpulkan bahwa 

Value Plus tidak menggunakan nama retailnya sebagai nama private label 

dikarenakan Hypermart memiliki banyak format private label. Dan meski 

minat masyarakat di tahun 2018 sudah meningkat dari tahun 2017, namun 

masih kalah jauh dengan kompetitornya yaitu produk berlabel nasional di 

mana dari penjualan di Hypermart saja tingkat penjualan private label 

hanya 5%. Dari segi promosi, meskipun pihak Hypermart sudah secara 

rutin menyebarkan promosinya ke media sosial dan media cetak namun 

promosi yang dilakukan kurang terfokuskan kepada brand Value Plus saja 

terlihat dari katalog yang disebarkan hanya ada 1 produk private label dari 
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12 produk yang ditawarkan. Selain itu, promosi yang dilakukan hanya 

selalu berbicara mengenai harga, sehingga tidak heran jika awareness serta 

brand trust masyarakat terhadap brand ini masih kurang. 

 
3.2.2. Focus Group Discussion (FGD) 

 

Gambar 3.9. FGD bersama Ibu-Ibu Muda 

 

FGD merupakan proses pengumpulan informasi maupun data yang sistematis dan 

terarah mengenai suatu topik yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok 

(Irwanto, 2006, hlm. 1-2). FGD dilakukan terhadap 4 wanita yang suka berbelanja 

di Hypermart dan sudah menikah berusia 21, 22, 23 dan 26 tahun yang 

berdomisili di Jakarta dan Tangerang dengan pekerjaanya sebagai ibu rumah 

tangga, guru private piano dan desainer grafis. FGD dilakukan di Konspirasi Kopi 

pada tanggal 31 Maret 2019 jam 5 sore. Penulis menggunakan instrument buku 

catatan dan rekaman suara. FGD ini bertujuan untuk mengetahui awareness 

mereka terhadap brand Value Plus dan mengetahui media promosi yang sering 

mereka temui dan yang sesuai untuk mereka. 
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3.2.2.1. Hasil FGD 

Dari hasil FGD, didapati hanya 2 partisipan yang benar-benar tahu 

mengenai brand ini, namun hanya satu partisipan yang pernah 

membelinya dikarenakan sedang promo.  

Hal paling utama yang mereka lihat saat berbelanja sesuatu adalah 

apakah produk tersebut sedang dibutuhkan, selanjutnya mereka 

memperhatikan harga dan promo yang ada. Namun khusus makanan hal 

paling utama adalah kualitasnya dan biasanya mereka memilih brand yang 

sudah menjadi andalan mereka. Meskipun mereka sangat melihat harga, 

namun mereka sudah memiliki pandangan negatif terhadap produk private 

label karena menurut mereka private label kualitasnya tidak meyakinkan 

apalagi bentuk kemasannya yang tidak menarik. Menurut mereka promosi 

paling ampuh untuk mempengaruhi kemamuan mereka untuk berbelanja 

adalah promo turun harga, buy one get one, rekomendasi teman dan 

kemasan yang menarik juga terkadang cukup mempengaruhi.  

Untuk medianya, mereka lebih tertarik dengan media sosial seperti 

Instagram karena interaksi mereka saat ini lebih sering dengan handphone. 

Menurut mereka media elektronik seperti TV sudah sangat tidak menarik 

karena mereka sudah hampir tidak pernah menonton TV, bahkan ada yang 

tidak punya TV, kemudian selebaran, brosur, koran, dan merchandise juga 

sudah tidak menarik karena menurut mereka kertas-kertas seperti itu selain 
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merusak lingkungan juga hanya menjadi sampah yang memenuhi rumah. 

Selain itu, promo mengumpulkan stiker juga kurang karena hanya 

mendapatkan sedikit potongan harga. Billboard maupun banner di jalan-

jalan juga tidak terlalu pengaruh dikarenakan mereka menghabiskan waktu 

di jalan hanya sebentar yaitu sekitar 10-40 menit untuk ke tempat kerja. 

Bentuk iklan yang mereka sukai adalah iklan yang tidak terang-terangan 

menunjukkan sedang beriklan melainkan seperti sebuah cerita seperti 

iklan-iklan yang dilakukan E-commerce sekarang.  

Bentuk desain yang disukai adalah yang tidak terlalu minimalis 

namun juga tidak terlalu banyak warna. Harus ada warna yang dominan 

mengikuti color palette di logonya.  

Dari hasil FGD, Penulis juga mendapatkan insight baru seputar 

kehidupan pernikahan, di mana problematika yang paling sering terjadi 

adalah ribut masalah keuangan. Penulis juga menanyakan pembagian 

persenan dalam mengatur keuangan bulanan dan didapati untuk belanja 

kebutuhan sehari-hari ada yang menghabiskan sekitar 50% dan ada juga 

yang 60%. 

3.2.2.2. Kesimpulan FGD 

Dari hasil FGD dapat disimpulkan bahwa secara awareness Value Plus 

kurang dikenal dan adanya persepsi yang buruk terhadap produk private 

label. Dan saat ini Value Plus tidak menjadi pilihan pertama mereka 

dikarenakan mereka tidak percaya kualitasnya Value Plus dan sudah 
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memiliki brand kepercayaan masing-masing. Dari segi media promosi 

mereka lebih menyukai media sosial dikarenakan interaksi mereka paling 

sering dengan handphone. Sedangkan media promosi seperti media cetak, 

media elektronik, dan merchandise sudah sangat tidak sesuai lagi dengan 

mereka. Selain itu, uang belanja bulanan memegang andil yang cukup 

besar dalam persenan pembagian keuangan bulanan yaitu sekitar 50-60%, 

dan konflik yang paling sering terjadi dalam rumah tangga adalah masalah 

keuangan sehingga dengan kehadiran Value Plus yang harganya paling 

murah di antara produk sejenis yang di jual di supermarket harusnya bisa 

menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. 

3.2.3. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling, dengan penentuan jumlah 

sampel dengan Rumus Slovin. Penulis menggunakan instrument berupa survey 

online (Google Form) yang disebar melalui applikasi Line dan Whatsapp. Dengan 

populasi populasi pria dan wanita di daerah Jakarta dan Tangerang berusia 21-30 

tahun berjumlah 1,628,893 orang (https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/ 

142/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-

dki-jakarta-2015.html) dan (https://tangerangkab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/ 

19/15/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html) maka sampel yang 

Penulis butuhkan berjumlah 100 orang. Penulis menyebarkan kuesioner pada 

tanggal 27 Maret 2019. 
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Gambar 3.10. Perhitungan Solvin 

3.2.3.1 Hasil Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuesioner kepada 100 responden pria dan wanita  

berusia 21-30 yang sudah menikah dan pernah berbelanja di Hypermart. 

Kuesioner ini terbagi menjadi 3 bagian yang pertama untuk mendapatkan 

data seputar berbelanja kebutuhan sehari-hari, awareness serta interest 

masyarakat terhadap brand, dan intensitas interaksi masyarakat terhadap 

media promosi untuk menemukan media promosi yang tepat. 

Tabel 3.1. Hasil Kuesioner seputar  Belanja Kebutuhan Sehari-hari 
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Untuk kuesioner bagian pertama didapati 12 orang mengeluarkan 

uang belanja kebutuhan sehari-hari yang tidak termasuk listrik  dibawah 3 

juta yang brarti keuangan perbulannya kurang lebih 6 juta, dan 88 orang 

menghabiskan 3-6 juta yang brarti keuangan perbulannya kurang lebih 6-

12 juta. Hal-hal yang mendasari mereka dalam memilih produk adalah 

harga yang menjadi poin utama yaitu sebanyak 55 orang, kemudian 

disusul dengan kualitas, lalu kebutuhan dan yang terakhir brand. 

Tabel 3.2. Hasil Kuesioner Brand Awareness Value Plus  
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Untuk kuesioner bagian awareness didapati 60 orang mengenali 

brand tersebut, namun hanya 30 orang yang pernah membelinya karena 

harganya yang murah dan sedang promosi. Sedangkan 70 orang yang tidak 

pernah membelinya dikarenakan 27 orang sudah memiliki brand andalan 

dan 29 orang tidak mengenali brand. Produk-produk Value Plus yang 

pernah di beli adalah tisu, gula, beras, air mineral, lampu, abon, kapas, 

tepung bumbu, sabun pembersih dan sabun cuci tangan. 

Tabel 3.3. Hasil Kuesioner Perancangan Promosi Value Plus 
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Bagian selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai 

intensitas interaksi masyarakat dengan media promosi, didapati 83 orang 

biasa melihat iklan secara direct response seperti e-mail, sosial media dan 

sms, 43 orang melihat di place advertising seperti billboard, cutting 

sticker, dan hanya 29 orang yang sering melihat iklan di media advertising 

seperti TV, radio dan majalah. Namun media sosial menjadi media 

promosi yang paling disukai. Untuk intensitas penggunaan handphone 

mereka menghabiskan waktu selama 2-8 jam, sedangkan menonton 

televisi mereka menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam. Mereka juga 

menghabiskan waktu 1-2 jam saja di jalan dan untuk media cetak hanya 23 

responden yang mengambil, membaca dan menyimpannya. Applikasi 

yang sering mereka gunakan adalah Instagram. 

3.2.3.2. Kesimpulan Kuesioner 

Dari penyebaran kuesioner mengenai awareness brand Value Plus dapat 

disimpulkan masih banyak yang tidak aware dengan brand Value Plus dan 

alasan mereka membelinya kebanyakan harganya yang murah bukan 

karena percaya dengan kualitasnya sehingga jika didapati produk yang 

lebih murah, mereka akan mudah untuk beralih. Tantang terbesar dalam 

meningkatkan penjualan produk private label ini adalah kepercayaan 

konsumen terhadap brand yang sudah menjadi andalan mereka. Saat ini, 

media promosi yang paling tepat untuk target market adalah sosial media 

karena mereka lebih sering berinteraksi dengan handphone ketimbang 
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menonton televisi, berada dijalan maupun membaca selebaran yang 

dibagikan. 

3.2.4. Studi Eksisting 

3.2.4.1. Perbandingan Promosi antar Private Label 

1. Promosi yang dilakukan Alfamart 

Menurut hasil riset yang dilakukan dalam Bauran Pemasaran Produk 

Private Label dalam Retail Indonesia (Nadia. (2018). https://media. 

neliti.com/media/publications/259370-bauran-pemasaran-produk-

private-label-da-c74c1bf9.pdf), Alfamart melakukan 3 bentuk 

promosi: 

a. Promo Bulanan 

Promo harga diskon yang dilakukan sebulan 2 kali dengan jangka 

waktu 15 hari untuk promonya. 

b. Promo JSM (Jumat, Sabtu, Minggu) 

Promo potongan harga atau bonus pembelian atau barang gratis 

yang hanya berlaku di akhir pekan 

c. Promo Kartu Berlangganan (AKU dan PONTA) 

Kartu AKU dikhususkan untuk konsumen yang membeli produk 

diseluruh gerai Alfamart, Alfamidi dan Alfaexpress. Sedangkan 

kartu PONTA (Point Terminal) merupakan pengembangan kartu 

AKU yang bisa digunakan di gerai-gerai yang bekerjasama dengan 

PONTA. 
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Gambar 3.11. Kartu AKU PONTA 

 (www.blog.alfamartku.com) 

 

2. Promosi yang dilakukan Giant 

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Sulistya dan Suharno (2018) 

dalam Analisis dan Penyusunan Strategi Pemasaran Giant 

Hipermarket, Program-program yang dilakukan Giant adalah: 

a. Promo Murah Abis 

Promo yang rutin dipasang setiap weekend melalui media radio 

dan koran (Kompas dan Warta Kota) di satu halaman penuh dan 

berwarna.  

b. Promosi Pasar Segar 

Menggunakan media katalog yang dilakukan selama sepuluh hari.  

c. In-store Promo 

Menggolongkan produk special price, menurun dan menaikkan 

harga produk sesuai permintaan dan stok, mengatur peletakkan dan 

kegiatan personal selling lainnya.  

d. Midnight Sale 

Dilakukan setiap minggu terakhir di akhir bulan jam 10 sampai 12 

malam. Kegiatan ini dipublikasikan melalui koran Kompas.  
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e. Pembelian dengan Pembelian 

Promosi dengan pembelanjaan minimal 100 ribu akan 

mendapatkan produk PDP dengan harga khusus. 

3.2.4.2. Kesimpulan Perbandingan Promosi antar Private Label 

Secara promosi, semua private label masih menggunakan metode yang 

sama yaitu hanya berfokus di promosi harga yang murah. 

3.2.4.3. Perbandingan Harga antar Private Label  

Tabel 3.4. Perbandingan Harga Produk antar Private Label  

 Value Plus Alfamart Giant 
Air Mineral Botol 
600ml 

Rp. 1.825,- Rp. 2.200,- Rp. 1.400,- 

Tissue 200sheet Rp. 11.300,- Rp. 12.900,- Rp. 9.900,- 
Kapas Muka 50gr Rp. 5.890,- Rp. 6.900,- Rp. 11.000,- 
Gula Pasir 1kg Rp. 11.875,- Rp. 11.900,- Rp. 12.500,- 
Beras Setra Ramos 
5kg 

Rp. 59.190,- Rp. 64.000,- Rp. 90.000,- 

 
Dari perbandingan harga di atas, yang memiliki harga paling 

murah adalah Value Plus, kemudian Giant dan yang terakhir Alfamart. 

 
Tabel 3.5. Perbandingan Keunggulan antar Private Label  

 Value Plus Alfamart Giant 
Lokasi Hanya di 

beberapa lokasi 
tertentu 

Mudah di 
temukan  

Hanya di 
beberapa lokasi 
tertentu 

Harga 
Termurah 

I III II 

Website Kurang lengkap 
(hypermart.co.id) 

Sangat lengkap 
dan jelas 
(alfamartku.com) 

Kurang lengkap 
(giant.co.id) 

Promo yang 
dilakukan 

Purchase with 
purchase, Hyper 

Promo Bulanan, 
Promo Kartu  

Promo murah 
abis, Promo 
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Diskon Weekend 
& Weekday, dan 
Promo Kartu 
 

Berlanggan, 
Promo JSM 
(Jumat, Sabtu, 
Minggu) 

pasar segar, In-
store promo, 
Midnight sale 
,Purchase with 
purchase 

 

Dari segi lokasi dan website, alfamart yang paling menguntungkan 

karena  tidak sulit untuk mencari ritel alfamart selain itu website alfamart 

sangat lengkap dan informatif sehingga mudah dipakai untuk mencari 

informasi. Dari segi harga, Hypermart yang menjadi juaranya karena dia 

memiliki harga yang paling murah dibandingkan kompetitornya. 

Sedangkan dari segi promosi, Giant yang paling menarik dan banyak 

melakukan promosi. 

3.3. Analisis Brand 

3.3.1. STP 

Strategi pemasaran terbagi menjadi tiga elemen, yaitu: 

1. Segmentasi 

Proses mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi segmen yang lebih 

spesifik dalam hal kesamaan kebutuhan, keinginan, perilaku maupun 

respon terhadapa program pemasaran tertentu. 

a. Demografis : Pria dan Wanita segala umur dengan status sosial  

  ekonomi C-B 

b. Geografis   : Indonesia 

c. Psikografis : Menyukai produk dengan harga murah dan suka  
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  berbelanja kebutuhan sehari-hari 

2. Targeting  

Kegiatan menentukan pasar sasaran, bisa satu atau lebih segmen yang 

dilayani, dalam Value Plus targetnya adalah pria dan wanita segala umur 

dengan status sosial ekonomi C-B yang berada di Indonesia dan menyukai 

produk dengan harga murah dan sering berbelanja kebutuhan sehari-hari. 

3. Positioning 

Cara perusahaan menjelaskan posisi produknya bila dibandingkan dengan 

kompetitornya (Kotler, 2012, hlm. 292). 

Tabel 3.6. Analisa Positioning 

 Nestle Unilever Value Plus 

Tagline Good food, good life Crafting brand for 

life 

Better price, better 

life, better home 

Key Message Meningkatkan 

kualitas hidup dan 

berkontribusi untuk 

masa depan yang 

lebih sehat 

Membangun 

kedekatan dengan 

konsumen 

Brand lokal yang 

berkontribusi 

menjaga 

keharmonisan 

rumah tangga 

RTB Zero environmental 

impact, healthy 

Value, taste, 

meaning and 

relationship 

Value, family, 

affordable, 

relatisonhip 

Benefit Healthiness & eco 

friendly 

Hygiene and 

relationship 

Affordable and 

relationship 

 

Dari table diatas bisa dilihat, Value Plus mencoba menempatkan dirinya 

setara dengan brand leader. 
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Gambar 3.12. Matriks Positioning 

Didapati posisi Value Plus berada di generic reason to buy dan emotional 

benefit di mana alasan untuk membeli produk ini tidak terletak di keunggulan 

produk melainkan pada sisi emosionalnya yaitu bisa menjaga keharmonisan 

rumah tangga. 

 

3.3.2. SWOT 

Analisis SWOT menjadi evaluasi keseluruhan dari kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman di mana kekuatan dan kelemahannya berasal dari perusahaan itu 

sendiri, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari luar (Keller, 2009, hlm. 25). 

1. Strength 

Bekerjasama dengan UKM, merupakan produk lokal, memiliki varian 

produk, bisa dibeli secara online maupun offline. 

2. Weakness 

Promosi yang dilakukan hanya berfokus di everyday low price (EDLP)  

dan kurang dipromosikan oleh pihak Hypermart, selain itu, ia hanya dijual 

di Hypermart dan ada beberapa kemasan yang kurang menarik. 
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3. Opportunity 

Satu pabrikkan dengan brand ternama, kemudian harganya yang murah 

namun tetap memiliki kualitas yang bagus, dan turut menyejahterakan 

pengusaha lokal karena bekerjasama dengan UKM. 

4. Threat 

Semakin banyak retail yang memiliki private label dan adanya persepsi 

buruk masyarkat terhadap private label yaitu murahan. 

 

3.4. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan kampanye ada 8 yakni, mencari fakta/latar belakang/ situasi, 

identifikasi masalah, analisis situasi, analisis tantangan dan peluang, strategi 

kampanye, komponen kampanye/pemilihan media, visualisasi, dan produksi 

(Safanayong, 2006, hlm.72). Adapun penerapannya dalam perancangan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

3.4.1. Fakta/ Latar Belakang/ Situasi 

Mencari informasi mengenai brand, riset terhadap pasar, mencari tahu apa yang 

mereka inginkan dan butuhkan. 

3.4.2. Identifikasi Masalah 

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, Penulis mem-breakdown 

masalah-masalah yang ada untuk menemukan latar belakang masalah yang 

dihadapi oleh brand.  
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3.4.3. Analisis Situasi 

Selanjutnya Penulis mencari informasi yang sesuai dengan objek kampanye, dan 

mencari USP maupun ESP yang dimiliki produk. 

3.4.4. Analisis Tantangan dan Peluang 

Mencari tahu faktor kelebihan dan kekurangan yang dihadapi oleh brand baik 

secara internal maupun eksternal. 

3.4.5. Strategi Kampanye 

Menentukan target sasaran dan pesan yang ingin disampaikan serta mencari 

keyword dan big idea untuk membuat konsep yang tepat dan sesuai dengan hasil  

pencarian data yang sudah dilakukan di tahap awal.  

3.4.6. Komponen Kampanye / Pemilihan Media 

Setelah sudah jelas semua, kemudian Penulis menentukan media-media apa saja 

yang dibutuhkan dan sesuai kebutuhan. 

3.4.7. Visualisasi 

Merealisasikan sekumpulan ide yang sudah ada kedalam bentuk visual dengan 

menentukan gaya visualnya, pemilihan warna serta tipografinya, dan lain-lain.  

3.4.8. Produksi 

Menyempurnakan dan mengembangkan konsep desain yang sudah dan 

diapplikasikan ke beberapa media. 
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