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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Analisa Target Audience 

3.1.1. Analisa Masalah 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dan riset dari beberapa jurnal penelitian serupa didapatkan 

data bahwa kecenderungan pembelian impulsif lebih banyak dilakukan oleh 

usia remaja. Masalah yang kerap dianggap remeh oleh beberapa orang ini 

dapat berdampak buruk untuk masa depan. 

b. Angket 

Penyebaran angket yang peneliti lakukan pada 100 mahasiswa di Kota 

Semarang, untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai pelaku pembelian 

impulsif dan kesadaran pelaku akan tindakan pembelian impulsif yang 

mereka lakukan. 

Dari penyebaran angket ini, didapatkan data bahwa sebanyak 47% 

mengaku seringkali menyadari dan menyesal bahwa pembelian yang mereka 

lakukan ternyata tidak mereka butuhkan, sekitar 23% menyadari hal tersebut 

kadang-kadang. Jadi dapat disimpulkan dari hasil angket diatas bahwa lebih 

dari setengah jumlah mahasiswa di Semarang mengaku pernah melakukan 

pembelian impulsif. Dan pelaku pembelian impulsif paling banyak adalah 

mereka yang berusia 18 – 22 tahun 

Pembelian impulsif yang terjadi biasa dialami oleh mahasiswa dengan 

SES B dengan pendapatan perbulan dibawah 1,5 juta (83,6%). Dan lebih dari 

60% responden menghabiskan lebih dari setengah dari pendapatannya dalam 

sebulan untuk berbelanja memenuhi keinginannya dan diantaranya bahkan 

menghabiskan seluruh pendapatannya untuk keinginannya .  

Saat ditanya mengenai tanggapan tentang pembelian impulsif yang 

sudah mereka lakukan, 76,7% remaja diantaranya memberi pernyataan 

bahwa mereka tidak tau bagaimana cara mengatur keuangan mereka, ada 

yang terpaksa mencari pekerjaan namun itu mengganggu aktivitas 

perkuliahannya, dan sebagian memilih untuk meminjam uang kepada teman 

atau orang tua mereka untuk tambahan uang saku.  
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c. Forum Group Discussion 

Forum Group Discussion ini dilakukan kepada mahasiswa yang menjadi 

target dari perancangan ini. Dalam FGD ini peneliti ingin mengetahui 

penyebab dari tindakan pembelian impulsif, dampak dari pembelian impulsif 

dan apakah menurut mereka hal ini perlu untuk diatasi. 

 Para mahasiswa dalam FGD ini menanggapi bahwa banyak dari mereka 

menyebutkan bahwa penyebab dari pembelian impulsif yang mereka pernah 

lakukan adalah gengsi karena pengaruh dari lingkungan yang ada terutama 

dari media sosial, ajakan teman, dan tergoda promo atau diskon yang 

menarik. 

 Mereka juga mengeluhkan akibat dari pemborosan yang mereka lakukan 

untuk melakukan pembelian impulsif tersebut, mereka menjadi susah untuk 

mengatur keuangan mereka. Beberapa dari mereka terpaksa mencari 

pekerjaan untuk mendapat uang tambahan namun itu mengganggu urusan 

perkuliahan mereka. Tidak sedikit juga yang harus meminjam uang kepada 

orangtua atau teman. 

 Namun mereka sangat ingin adanya solusi mengatur keuangan agar 

dapat mengatasi dengan baik kecenderungan pembelian impulsif yang 

mereka lakukan, dan ingin terhindar dari permasalahan tersebut. 

 

3.1.2. Sasaran Khalayak dan Target 

a. Geografis 

Mahasiswa usia 18 – 22 tahun, Kota Semarang 

 

b. Demografis 

Target audience adalah mahasiswa usia 18 – 22 tahun yang memiliki 

kebiasaan menghabiskan uangnya untuk berbelanja sesuai keinginan. 

Dengan SES B karena kecenderungan tingkat pendapatan perbulan dibawah 

1,5 juta rupiah, menggunakan gadget untuk aktif di sosial media. 
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c. Psikografis dan Behavioral 

Target sasaran memiliki kecenderungan untuk : 

- Mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar 

- Mudah menghabiskan uang untuk berbelanja sesuai keinginan 

- Memiliki gengsi 

- Kesulitan untuk mengatur keuangan 

 

3.1.3. Strategi Komunikasi  

A. Creative Brief 

a. Objective  

Perancangan ini memberikan informasi kepada target sasaran 

mengenai pentingnya mengelola keuangan bagi mahasiswa demi masa 

depan mereka dan juga dapat memiliki kemandirian finansial, sehingga 

perilaku impulsif pada mahasiswa dapat diminimalisir.  

 

b. Issue  

Perasaan gengsi, ingin mengikuti trend perkembangan jaman 

yang menjadi faktor utama mahasiswa melakukan pembelian impulsif 

ini sulit untuk dihindari dan banyak dari mahasiswa yang melakukan 

pembelian impulsif merasa itu adalah hal yang wajar. 

 

c. Insight 

- Perilaku impulsif lebih sering terjadi dikalangan mahasiswa. 

- Mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. 

- Sebagian besar mahasiswa memiliki gengsi yang tinggi. 

- Mahasiswa selalu mengikuti perkembangan jaman / trend. 

- Banyak mahasiswa sadar dan menyesal melakukan pembelian 

impulsif. 

- Banyak mahasiswa tidak tau bagaimana mengatur keuangan 

agar tidak impulsif. 

- Hampir semua mahasiswa menggunakan internet dan media 

sosial. 
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d. Opportunity 

Dengan perkembangan teknologi yang ada, dan maraknya 

penggunaan media sosial dan ketergantungan remaja pada akses internet 

dan dipadukan dengan perancangan ini, mahasiswa mendapatkan 

pencerahan dan menemukan cara kreatif untuk mencegah terjadinya 

pembelian impulsif, sehingga nantinya mahasiswa dapat mengatur 

finansialnya dengan baik. 

 

e. Challenge 

Permasalahan pembelian impulsif (impulsive buying) sudah 

terjadi sejak dahulu, dengan presentase yang cukup tinggi hingga saat 

ini. Hal ini yang menjadikan sebuah permasalahan yang belum menemui 

cara penyelesaian atau pencegahan yang signifikan.  

 

3.2. Konsep Penyampaian Pesan (what to say) 

3.2.1. Tema Kampanye 

Tema dalam kampanye ini untuk menyampaikan pesan agar mahasiswa 

mengesampingkan gengsi, tidak mengikuti keinginan impulsif sehingga menjadi 

anak muda yang mandiri. Kemandirian yang ingin dicapai meliputi kemandirian 

finansial yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan agar dikemudian hari 

mampu mengelola diri sendiri dan memiliki masa depan yang cerah. 

 

3.2.2. Judul Kampanye 

Perancangan kampanye ini akan berjudul “Kontran” Kontrol Keinginan, yang 

memiliki arti dimana remaja terutama mahasiswa diajak untuk mulai mengontrol 

keinginan mereka secara mandiri agar mahasiswa dapat mengurangi perilaku 

impulsif agar dikemudian hari memiliki masa depan yang cerah.  
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3.3. Strategi Penyampaian Pesan (how to say) 

3.3.1. Tone and Manner 

Pesan dalam perancangan ini bersifat santai, seru namun tetap serius 

dalam menyampaikan pesan. Dengan menggunakan gaya bahasa Indonesia 

sehari - hari yang informal, sehingga menunjukkan kedekatan kepada target 

dan penyampaian pesan dapat mudah diterima dan dipahami oleh target. 

Warna yang akan dimunculkan adalah warna yang menunjukkan kesan 

yang ceria, bahagia, santai namun tetap serius. Digunakan warna jingga, dan 

hijau, serta digunakan dengan warna pendukung lainnya yang mendukung 

dalam kampanye ini.  

 

3.3.2. Tahapan AISAS 

a. Attention 

Tahap ini digunakan untuk menarik perhatian dari target terhadap 

permasalahan yang sedang diangkat dengan mengajak target untuk 

berpikir kembali sebelum melakukan pembelian. Dengan menggunakan 

visualisasi promosi kampanye yang akan disebarluaskan melalui 

beberapa media seperti poster, baliho yang akan diletakkan di beberapa 

titik tempat berkumpulnya mahasiswa Semarang seperti kampus, taman 

umum, dll. Serta menggunakan media sosial seperti instagram yang 

sering digunakan oleh remaja. 

 

b. Interest 

Setelah melakukan beberapa promosi pada beberapa titik di 

Semarang dan melalui media sosial, akan dilanjutkan dengan 

menggunakan Interactive Media berupa sebuah photobooth. 

Penggunaan media ini dikarenakan pengaruh dari media sosial pada 

remaja yang membuat remaja senang mengabadikan momen dengan 

berfoto. Dengan cara penyampaian pesan berupa dampak yang timbul 

dimasa depan jika remaja tidak boros, dimaksudkan agar remaja dapat 

menyadari dan mulai mengubah perilakunya menjadi tidak impulsif dan 

mulai mengatur keuangannya. 
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c. Search 

Penggunaan media interaktif pada tahap sebelumnya, target akan 

menerima hasil foto secara langsung, dimana pada balik kertas foto 

tersebut akan berisi sebuah pesan (quote) dan juga terdapat QR code yang 

dapat di scan dan mengarahkan target menuju media sosial kampanye ini 

seperti website dan instagram.  

 

d. Action 

Strategi selanjutnya pada tahapan ini adalah dengan mengadakan 

gathering yang akan berisi talkshow seputar permasalahan pembelian 

impulsif dengan beberapa pembicara yang ahli dalam bidang keuangan. 

Event ini juga tentunya akan menggunakan fitur live di instagram juga 

untuk menjangkau kalangan yang lebih luas. 

Talkshow ini juga akan diisi dengan testimoni dari influencer atau 

selebgram yang dapat mengatur keuangannya, sehingga dapat 

menginspirasi target lainnya.  

Pada saat event berlangsung juga akan ada interaktif media lanjutan 

dari interaktif media padatahapan interest. 

 

e. Share 

Target dapat yang telah mengikuti gathering dapat membagikan 

testimoni berupa pengalaman mereka kepada khalayak luas melalui 

media sosial yang mudah dijangkau oleh remaja saat ini dengan 

melakukan upload foto mereka pada saat gathering  disertai caption yang 

menarik dan menggunakan #AkuMandiriFinansial. 

Bagi target yang telah melakukan upload foto di instagram mereka, 

maka akan mendapatkan reward berupa merchandise  yang menarik.  
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3.4. Strategi Media 

3.3.1. Objektif Media 

Attention 

1. Baliho 

2. Poster 

3. Media Sosial 

Beberapa titik kumpul 

mahasiswa di 

Semarang. 

Didepan Kampus. 

Agustus  

Interest, Search 

1. Media Interaktif 

2. Media sosial 

3. Website 

Beberapa titik kumpul 

mahasiswa di 

Semarang. 

Car Free Day 

September   

Action 

1. Workshop 

2. Media Interaktif 

Kota Semarang 29 – 30 Oktober 2020 

(Hari peringatan Oeang 

Nasional Indonesia) 

Share 

1. Unggah cerita 

Instagram hasil 

Media Interaktif 

2. Merchandise 

Instagram, 

Media sosial 

 

 

3.3.2. Pendekatan Media 

1. Media Utama 

Media utama yang akan digunakan adalah media interaktif yang berupa 

interactive photobooth. Selain untuk menarik perhatian target, interaktif 

media tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan kepada target 

tentang apa saja yang bisa mereka dapatkan di masa mendatang jika target 

mampu bijaksana mengontrol keinginan mereka dalam upaya mengurangi 

perilaku impulsif.  
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2. Media Pendukung 

Media yang digunakan sebagai pendukung adalah media cetak, event dan 

media sosial yang sering digunakan oleh target sehingga dapat memudahkan 

target untuk mendapat informasi tentang kampanye yang akan diadakan. 

Dengan penggunaan media pendukung tersebut, target sasaran dapat lebih 

memahami dan mengingat pesan yang disampaikan dari kampanye tersebut. 

 

3.3.3. Budgeting 

Tahapan Media Biaya 

Attention, 
Interest 

Baliho  Rp. 35.000.000,- 

Poster Rp. 10.000.000,- 

Iklan instagram Rp. 5.000.000,- 

Iklan youtube Rp. 5.000.000,- 

Media Interaktif Photobooth Rp. 150.000.000,- 

Search 

Admin Instagram Rp. 3.500.000,- 

Admin Line Rp. 2.500.000,- 

Action 

Sewa lokasi Rp.50.000.000,-  

Backdrop Rp. 3.000.000,- 

Pembicara Rp. 50.000.000,- 

Photobooth  Rp. 10.000.000,- 

Merchandise Rp. 5.000.000,- 

Share Media Interaktif  Rp. 15.000.000,- 

Biaya lain – lain (10%) Rp. 34.400.000,- 

TOTAL BIAYA Rp. 378.400.000,-  

 

 


