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Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

PT Dwi Usaha Abadi adalah perusahaan di bidang aluminium yang berdiri sejak 

tahun 2003. Pada awal tahun 2003 sebenarnya perusahaan masih berupa CV Dwi 

Usaha Abadi milik Rudy Ginjanto dan Abraham Salim. Di tahun 2014, CV Dwi 

Usaha Abadi memperbesar perusahaannya  dan kini menjadi PT Dwi Usaha Abadi 

yang dikelola oleh Rudy Ginjanto sejak tahun 2006. PT Dwi Usaha Abadi adalah 

perusahaan spesialis aluminum yang  memasang dan menangani segala macam 

rancangan berbahan aluminium seperti eksterior bangunan, backdrop ruangan, 

kusen jendela, kusen pintu, atap pertamina, dan lain- lain. PT Dwi Usaha 

merupakan salah satu usaha yang paling banyak dicari oleh kontraktor- kontraktor 

bangunan dan tidak luput dari keramaian. Klien sering datang dan 

mempercayakan hasil kerja PT Dwi Usaha Abadi yang rapi dan teliti. Bahkan 

banyak klien yang berlangganan dan menjadi pelanggan setia.  

Sejak tahun 2016 terjadi penurunan pesanan. Hal ini disebabkan oleh mulai 

munculnya banyak pengusaha baru yang serupa sejak 2014. Setelah diteliti lebih 

lanjut, munculnya perusahaan-perusahaan baru membuat PT Dwi Usaha Abadi 

mengalami penurunan omset dikarenakan perusahaan-perusahaan baru banyak 

melakukan promosi visual serta video dan memiliki identitas yang kuat. Selama ini 

PT Dwi Usaha Abadi belum punya identitas yang jelas dan masih menerapkan 

sistem dan metode promosi dengan teknik word of mouth kepada para kontraktor 

ataupun mandor. PT Dwi Usaha Abadi juga tidak memiliki media sosial lain 

maupun company profile.  

Kompetitor dari PT Dwi Usaha Abadi sendiri adalah PT. Indal Aluminium Industry 

Tbk yang berbasis di Surabaya. PT. Indal Aluminium Industry Tbk merupakan 

perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai macam produk aluminium 

extruder untuk produk arsitektural, elektronik, precicion part, produk tangga dan 

produk komoditi lainnya. Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun1971 oleh 

Alum Husein yang merupakan anak perusahaan dari Maspion Group. Perusahaan 

ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara dan memiliki klien 

di berbagai negara seperti Asia, America, Australia, dan Indonesia. Salah satu 
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promosi perusahaan tersebut dengan promosi visual seperti company profile, 

presentasi dengan slide power point yang di desain, dan portfolio dengan visual 

yang profesional.   

Kompetitor kedua adalah perusahaan spesialis façade yang berdiri sejak tahun 

2001, yaitu PT Phasco. Sama halnya dengan PT Dwi Usaha Abadi, perusahaan 

tersebut sangat memperhatikan kualitas serta ketelitian. PT Phasco merupakan 

perusahaan yang berbasis di Surabaya dan sudah menangani puluhan proyek. 

Tampilan web dalam perusahaan ini lebih lengkap serta terstruktur sehingga jelas 

dan mudah untuk dimengerti. Promosi yang dilakukan PT Phasco adalah lewat 

company profile dengan tampilann visual menarik dan brosur.  

Company profile sangatlah penting karena kompetitor sudah membuktikan bahwa 

company profile dapat mengangkat perusahaan. Dengan adanya company profile,  

presentasi juga dapat terbantu. Company profile dapat memvisualisasikan kesan 

perusahaan secara jelas dan lebih efektif dalam mempresentasikan produk. 

Dengan company profile yang terlihat profesional, kejelasan informasi, dan visual 

yang menarik dapat menarik klien. Company profile  juga dapat membantu 

menjelaskan citra atau image perusahaan secara langsung.  

Untuk dapat bersaing dengan kompetitor dan dapat menyampaikan keunggulan 

dengan jelas serta terlihat bagus dan profesional, maka diperlukan Brand Identity 

& Promotional Media agar  PT Dwi Usaha Abadi terlihat professional dan langsung 

dipercaya oleh konsumen dengan hanya melihat visual atau promosi saja. Dalam 

hal ini promosi dalam penanganan PT Dwi Usaha Abadi adalah melalui konsumen 

B2B. Promosi business to business (B2B) diperlukan. Dengan adanya Brand 

Identity customer dapat betul-betul mengenal PT Dwi Usaha Abadi dengan baik 

dan dengan adanya promosi atau tampilan visual yang modern dapat lebih 

dipercaya. Brand identity and promotional media diperlukan guna 

memperkenalkan PT Dwi Usaha Abadi.   

Dengan ini upaya PT Dwi Usaha Abadi dalam memperkenalkan perusahaan yaitu 

dengan membuat company profile sebagus dan se-modern mungkin agar dapat 

dipromosikan kepada para klien dan dapat mempermudah dalam presentasi. 

Selain itu media pendukung lainnya berupa katalog produk dan brosur.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah untuk latar belakang masalah diatas: “Bagaimana 

merancang identitas brand untuk memperkenalkan PT Dwi Usaha Abadi 

beserta media promosi yang tepat?” 

 

 

1.3. Tujuan Pengembangan Proyek ( Tujuan Perancangan ) 

 
Merancang brand identity PT Dwi Usaha Abadi beserta media promosinya 

untuk membantu mempromosikan PT Dwi Usaha Abadi.  

 

 
1.4. Spesifikasi Produk yang Diinginkan 

Hasil akhir perancangan yang diharapkan dapat tercapai untuk 

memperkenalkan PT Dwi Usaha Abadi, yaitu Brand Concept berupa ide 

dan strategi brand (visual, verbal, dan atribut). Graphic Standard Manual 

berupa brand atau filosofi logo, logo perusahaan  atau proyek (elemen 

logo, proporsi, posisi,  dan jenis font), logo desain khusus (project, 

partnership), logo ( minimum perlindungan space yang jelas, ukuran 

minimum, penyalahgunaan logo, variasi warna, tipografi), stationary (kartu 

nama, kop surat, amplop, stempel), dan panduan warna. Aplikasi brand 

marketing terhadap asset perusahaan berupa desain alat kantor atau 

kantor dan desain transportasi. Strategi media promosi berupa timeline 

pemasaran dan desain konsep media berserta kampanye untuk PT Dwi 

Usaha Abadi.  

 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan ( Manfaat Perancangan ) 

 
Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan identitas brand 

dalam bidang bisnis aluminium.  

2. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 
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1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan)  

 

 Batasan ilmu :  

Batasan perancangan pada penulisan proposal Tugas Akhir berada di 

dalam ruang lingkup desain komunikasi visual, brand, marketing, dan 

kampanye. 

 Batasan waktu :  

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu dari Januari 2018 

hingga Juni 2018. 

 Batasan material :  

Batasan perancangan pada material yang digunakan mencangkup media 

cetak dan digital. 

1.7. Definisi Istilah 

Untuk judul Tugas Akhir Perancangan kampanye brand untuk memperkenalkan 

PT Dwi Usaha Abadi beserta media promosinya, maka istilah-istilah yang perlu 

dicantumkan antara lain:brand, konsumen, promosi, IMC, dan media promosi.  
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1.8. Sistematika Penulisan (Metode Perancangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


