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Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang menikmati kebersamaan 

satu sama lain dan mengekspresikan perasaan kita melalui hadiah. Baik itu 

ekspresi cinta, atau sebagai bentuk perhargaan terhadap sesuatu yang dilakukan 

dengan baik atau hanya untuk menunjukkan rasa senang kepada seorang 

teman. Dalam budaya gua primitif, pemberian hadiah dianggap umum karena 

digunakan untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap satu sama lain. 

Pemberian hadiah pada masa itu juga dapat disimbolkan sebagai status ketika 

para pemimpin suku atau klan menunjukkan kontribusi mereka dalam kelompok 

tersebut yang merupakan sebuah bagian dari pencapaian penting (Avery, 2009). 

Pemberian hadiah saat ini masih menjadi bagian dari budaya kita sehari-

hari. Tradisi ini tersebar di semua budaya di seluruh dunia. Misalnya, merayakan 

ulang tahun, anniversary, menunjukkan cinta dan kasih sayang, perayaan 

kelulusan, atau hanya sekedar untuk mengucapkan terima kasih. Hadiah 

diberikan kepada keluarga, teman, bahkan tetangga. 

Karena keindahannya dan makna simbolik cinta, status, kepemilikan, 

perayaan, simpati, dan lain-lain, bunga telah lama digunakan sebagai hadiah 

untuk meningkatkan hubungan sosial, atau untuk melambangkan sesuatu yang 

penting dalam kehidupan. Ketika digunakan sebagai hadiah, bunga dianggap 

dapat menimbulkan ikatan emosional untuk menyampaikan ungkapan kasih 

sayang kepada penerima (Ziegler, 2007). 

Permintaan masyarakat terhadap bunga juga terus meningkat seiring 

dengan peningkatan masyarakat kelas menengah. Hal ini bisa terlihat dari 

kebiasaan orang memberikan bunga untuk acara kantor, wedding, wisuda, 

kelahiran anak, saat sakit bahkan saat meninggal dunia (Hamid, 2014). Selain 

itu, citra produk di sektor kriya juga sudah mulai diminati oleh masyarakat 

(BeKraf, 2017). 

Berangkat dari tren yang tersebut, Blume menawarkan produk handmade 

gift berupa bunga dengan menggunakan bahan dasar kain flanel (felt) yang 

kemudian dibentuk menjadi buket bunga, flower box, maupun media lain seperti 
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kanvas atau bingkai, dimana karakter dari kain flanel sendiri yaitu  durable atau 

tahan banting sehingga menjadikan hadiah ini lebih tahan lama everlasting dan 

memorable. Selain itu dapat juga dipajang menjadi home decor. Bisnis ‘Blume’ ini 

didirikan dan sudah mulai berjalan pada pertengahan tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Logo Perusahaan 

 

Kain flanel merupakan salah satu jenis kain yang kerap kali dimanfaatkan 

oleh para pengrajin sebagai bahan utama produksi kerajinan tangannya. Selain 

bahannya yang lembut dan mudah dibentuk menjadi berbagai macam model dan 

bentuk, warna-warna dari kain flanel yang beragam menjadi alasan lain mengapa 

para produsen atau pengrajin menggunakannya sebagai material utama dari 

kerajinan tangan yang mereka hasilkan. 

Blume menyasar pada konsumen wanita dengan usia 19-25 tahun, yang 

memiliki perilaku suka memberikan hadiah ataupun suvenir kepada kerabat yang 

sedang merayakan hari spesial dan juga orang yang mengoleksi barang-barang 

yang instagrammable, dengan target pasar yang berada pada golongan 

menengah ke atas. Sebagai bisnis yang baru berdiri, ‘Blume’ masih tidak 

memiliki identitas bisnis yang jelas sehingga kurang memiliki ciri khas yang bisa 

dengan mudah dikenali oleh masyarakat.  

Sebagai usaha yang baru terbentuk dan berjalan di pertengahan tahun 2018, 

kesulitan yang dialami oleh Blume adalah belum mempunyai identitas merk yang 
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jelas sehingga hanya diketahui oleh kerabat dekat dan belum diketahui oleh 

masyarakat secara luas. 

Brand Identity sendiri meliputi logo utama, dan juga berbagai elemen visual 

yang menggambarkan ciri khas dari bisnis tersebut. Perancangan identitas bagi 

sebuah perusahaan sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan awareness 

masyarakat akan bisnis tersebut, sehingga berdampak pada keberhasilan 

penjualan produk/ jasa tersebut di pasaran.  

Beberapa kompetitor dari Blume, yaitu; Felt and Favor, Canserina, dan Petite 

Felt and Co.  

 Felt and Favor 

Felt and Favor merupakan perusahaan yang menawarkan produk Handmade 

Stuff dengan bahan dasar felt dengan produk andalannya berupa character 

flower bouquet. Felt and Favor berbasis di Surabaya. 

 Weaknes:  Kartu ucapan yang tidak memiliki ciri khas. 

 Opportunity: Bisnis Handamade Gift di Surabaya yang semakin 

berkembang. 

 Threats: Bisnis sejenis dengan pilihan yang lebih banyak dan tampilan 

visual yang lebih menarik. 

Felt and Favor memiliki logo dengan ciri khas berwarna tosca yang dimana 

logo ini ditempatkan pada box packaging berupa stiker dan ditempatkan pula 

pada produk berupa label tag. Felt and favor juga memberikan kartu ucapan di 

setiap pembelian produknya, selain itu untuk promosi melalui media sosial, Felt 

and Favor konsisten dengan mengunggah foto setiap hari. 

              

     Gambar 1.2. Produk dari Felt and Favor 

Sumber: instagram.com/feltandfavor/ 
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 Canserina Flower 

Canserina Flower menawarkan produk serupa, yang menggunakan 

bahan dasar kain flanel. Produk unggulan Canserina adalah Buket bunga 

untuk pengantin. Untuk produk bunga lain ditawarkan dengan pilihan 

menggunakan media lain seperti midangan kayu, papan kecil, dan lain-lain. 

Bisnis ini dimulai pada tahun 2015. 

 Strength: Penggunaan media yang beragam. 

 Weakness: Tidak terdapat logo pada packaging, dan postingan 

Instagram terlihat monoton. 

 Opportunity: Semakin banyak konsumen yang mencari produk 

handmade, terutama untuk dijadikan hadiah. 

 Threats: Bisnis sejenis dengan pilihan yang lebih beragam. 

Brand Image dari Canserina Flower dapat dilihat dari promosi media sosial di 

Instagram, yang terlihat dewasa dengan tone warna yang digunakan. Pembeli 

juga dimudahkan dalam proses mencari produk di media sosial dengan 

menggunakan hashtag khusus khas Canserina. Untuk identitas Canserina 

Flower hanya berupa logo yang diapllikasikan pada stiker dan label tag yang 

ditempatkan pada produk.  

          

Gambar 1.3. Produk dari Canserina Flower 

Sumber: instagram.com/canserina/ 

 

 Petite Felt and Co 

Petite Felt and Co adalah bisnis yang berbasis di Jakarta. Petite Felt and Co 

menjalankan bisnis serupa dan juga memiliki pilihan produk yang beragam, 

seperti buket bunga biasa, buket bunga karakter, mini flower box yang dapat di 

custom. 



 

 

19 
 

 Strength: Penempatan logo yang jelas pada packaging, kartu ucapan, 

dan juga pada tiap postingan di instagram. 

 Weakness: Jarang update di media sosial, harga cukup tinggi. 

 Opportunity: Bisnis di bidang gift yang semakin berkembang. 

 Threats: Bisnis sejenis dengan harga yang lebih terjangkau. 

Petite Felt and Co memberi kartu ucapan pada tiap pembelian produk dan 

menggunakan box packaging sehingga kualitas poduk terjaga dengan baik. 

          

Gambar 1.4. Produk dari Petite Felt and Co 

Sumber: instagram.com/petitefeltandco/ 

 

Strategi kompetitor yang dapat diaplikasikan pada Blume guna membangun 

brand identity dan media promosi yang baik adalah menggunakan box packaging 

dan juga memberi kartu ucapan pada setiap pembelian produk, menggunakan 

hashtag khas perusahaan, kemudian untuk media promosi pada media sosial 

dapat dilakukan dengan cara menempatkan logo pada tiap pos di instagram.  

Penciptaan identitas visual merupakan salah satu cara membangun brand 

secara fisik yang sangat penting. Maka dari itu, alternatif strategi yang dapat 

dilakukan untuk Blume agar bisa dikenal masyarakat dan mampu bersaing 

dengan kompetitor adalah dengan melakukan perancangan brand identity dan 

media promosi Blume sebagai produk handmade gift dengan penggunaan bahan 

dasar kain flanel (felt) sehingga produk yang ditawarkan Blume bersifat 

everlasting dan memorable. 

1.2. Rumusan Masalah  

“Bagaimana merancang Brand Identity beserta media promosi yang baik 

untuk produk Handmade Gift Blume.” 

 



 

 

20 
 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 Merancang Brand Identity beserta media promosi yang sesuai untuk 

merk Blume agar dapat meningkatkan awareness masyarakat akan 

produk Handmade Gift yang ditawarkan oleh Blume. 

 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

1. Brand Concept (Big Idea) 

 Brand Idea and Strategy (visual, verbal, and attributes) 

2. Graphic Standard Manual 

 Brand/ logo philosophy 

 Corporate/ project logo (Logo elements, Proportion, Position, Font 

types) 

 Special design logo (Project, Partnership) 

 Logo (Minimum clear space protection, minimum sizes, logo 

missuse, color variation, typography) 

 Stationary (business card, letter head, envelope, stamp) 

 Color guide 

3. Brand Marketing Application on Corporate Assets 

 Office tools design 

 Transportation design 

4. Strategic Promotional Media (marketing timeline and 8 promotional 

media) 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan dan keahlian penulis dalam perancangan brand 

dan media promosi  

2. Membangun kesadaran akan pentingnya Brand Identity dalam biang 

bisnis Handmade Gift. 
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3. Menciptakan kebaruan dalam Brand Identity untuk produk Handmade 

Gift. 

4. Turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Bagian ini mengungkapkan keterbatasan dari hasil perancangan yang akan 

anda hasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk  

konteks masalah  yang  lebih  luas.  Paparan  ini  dimaksudkan  agar 

perancangan yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan ini disikapi hati-hati 

oleh pemakai sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi 

pendukung yang perlu tersedia dalam memanfaatkannya.  

 

Dari rumusan masalah yang dijabarkan, maka batasan perancangannya 

difokuskan pada perancangan brand identity dan media promosi untuk Blume. 

 Batasan Ilmu 

Perancangan Tugas Akhir ini dibatasi dalam lingkup Desain Komunikasi 

Visual, khususnya branding. 

 Batasan Material 

Perancangan Tugas Akhir ini menggunakan media promosi cetak dan 

media online seperti Instagram dan Line. 

 Batasan Teknologi 

Perancangan Tugas Akhir menggunakan teknologi berupa laptop, ponsel, 

software design untuk menghasilkan produk dari Tugas Akhir ini. 

 Batasan Waktu 

Perancangan dilakukan di Surabaya, Indonesia dengan batasan waktu 

dari Februari – Mei 2019. 

 

1.7. Definisi Istilah    

Untuk mempermudah pemahaman para pembaca dalam memahami 

perancangan penelitian yang dilakukan, serta menghindari terjadinya kesalahan 

dalam mneginterpretasikan istilah yang terdapat dalam judul ini, maka istilah-

istilah yang perlu dicantumkan antara lain:  
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 Brand Identity 

Brand Identity merupakan sekumpulan brand element yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan, seperti logo, desain kemasan, desain web, desain 

media sosial, business card, bahkan desain baju seragam untuk pegawai 

perusahaan yang dibentuk semenarik mungkin sehingga membentuk 

brand image dan brand positioning yang sesuai di mata konsumer. 

 

 Handmade Gift 

Handmade berasal dari kata “hand” yang berarti tangan dan “made” yang 

berarti membuat. Handmade bisa diartikan sebagai membuat dengan 

tangan atau buatan tangan. Kerajinan handmade merupakan sebuah 

kerajinan tangan yang dibuat dengan menggunakan kreativitas dari 

tangan pengrajinnya. Sedangkan Gift memiliki arti yaitu hadiah, sehingga 

kata handmade gift disini dapat diartikan sebagai hadiah yang dibuat oleh 

tangan. 

 

 Flower Gift 

Flower Gift yang jika di artikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah hadiah 

bunga. Hadiah yang diberikan berupa bunga, baik bunga segar, bunga 

kering (dried flower) atau bunga buatan dari bahan-bahan seperti kertas, 

pita, bahkan kain. 

 

 Media Promosi 

Media promosi merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan 

untuk menyampaikan kegiatan promosi guna meningkatkan penjualan 

produk/jasa dari perusahaan yang bersangkutan.  
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1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

                                                                              

 

Tabel 1.1. Tabel Metode Perancangan 

 

Rumusan Masalah 

 
Bagaimana merancang 

Brand Identity beserta 

media promosi yang baik 

untuk produk Handmade 

Gift Blume. 

 

Tujuan Penelitian 

 
Merancang Brand Identity 

beserta media promosi yang 

sesuai untuk merk Blume 

agar dapat memperkenalkan 

produk Handmade Gift yang 

baik yang ditawarkan oleh 

Blume. 

 

Kata Kunci 

 

 Brand Identity 

 Handmade Gift 

 Flower Gift 

 Media Promosi 

Data-data yang diperoleh dari: 

 

 Buku, Jurnal, Tesis, Media Online 

 Wawancara Extreme User 

 Wawancara Expert User 

 Kuisioner Online 

 Test Market 

 
IDEASI atau EKSPERIMEN 

 

 
SOLUSI DESAIN 

 

 

PROTOTYPE 

 

 

PRODUK AKHIR 

 

TES 


