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Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Packaging digunakan hampir dalam setiap kegiatan usaha, mulai dari 

perusahaan besar sampai UKM. Bapak Agus Muharram sebagai Sekretaris 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), 

menargetkan wirausaha UKM baru akan tumbuh sekitar 5 persen pada 2019. 

Sampai dengan akhir 2018, jumlah pertumbuhan UKM sudah mencapai angka 

4%, peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya 3,1%. 

Meningkatnya UKM ini berpengaruh terhadap semakin tingginya permintaan 

terhadap packaging. 

Semakin tingginya animo masyarakat terhadap packaging sebagai media 

promosi dan brand image, khususnya di Surabaya, menjadi peluang yang bagus 

untuk membuka usaha di bidang packaging ini. Perkembangan dari bisnis 

pengemasan sampai dengan akhir 2017 diperkirakan mencapai hampir Rp90 

triliun atau tumbuh di kisaran 6% dibandingkan dengan tahun lalu (Zakiyudin, 

2017). Namun untuk membangun sebuah perusahaan packaging yang dikenal 

dan terkemuka serta memiliki daya saing yang tinggi, tidaklah mudah.  

Luc Packaging adalah anak perusahaan dari Hype Pack, yang dikhususkan 

untuk menangani klien usaha kecil dan menengah, yang memesan packaging 

dalam jumlah minimal 500 Pcs. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan 

sistem SOP pemesanan packaging yang baik dan efektif. Luc packaging sendiri 

sudah berdiri selama 4 bulan. Target pasar / pengguna dari bisnis ini adalah 

seluruh pelaku usaha dengan skala usaha kecil dan menengah yang berada di 

Indonesia. Menurut uu no 20 th 2008, Usaha Kecil adalah sebuah usaha yang 

memiliki aset 50jt - 500jt, dan omset maksimal 2.500.000.000. Sedangkan usaha 

menengah adalah sebuah usaha yang memiliki aset 500jt - 10M, atau omset 2,5 

M - 50M. 

Namun dalam perkembangan bisnisnya, Luc Packaging masih mendapatkan 

banyak kendala. Kendala utama yang dihadapi Luc Packaging adalah belum 

cukup dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan brand Luc Packaging 

yang masih baru di luncurkan, sehingga masih sedikit para pelaku usaha yang 

mengetahui Luc Packaging. Selain itu, belum lengkapnya brand identity yang 
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dimiliki oleh Luc Packaging seperti Logo, tag line, dan atribut- atribut lain yang 

dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi perusahaan, menyebabkan 

perusahaan kesulitan dalam membangun brand image. Dan permasalahan lain 

adalah jumlah portofolio dari Luc Packaging yang masih seditkit. 

Fukupak merupakan salah satu kompetitor yang berlokasi di Surabaya. 

Fukupak menjual produk custom packaging dan produk packaging yang ready 

stock. Untuk produk custom packaging, Fukupak menetapkan jumlah order yang 

besar, namun mereka menawarkan solusi bagi yang ingin membeli packaging 

dalam jumlah yang sedikit, yaitu produk ready stock yang dapat dibeli satuan 

ataupun grosir. Secara rinci, Fukupak memiliki SWOT sebagai berikut: 

- Strength 

Memiliki showroom (offline store), memiliki online store, serta menjual 

produk ready stock yang dapat di beli secara ecer. 

- Weakness 

Tidak melayani custom packaging <1.000 pcs. 

- Opportunity 

Semakin meningkatnya jumlah UKM/perusahaan start up, maka kebutuhan 

terhadap packaging yang ready stock juga meningkat. 

- Threat 

Semakin banyak bermunculan perusahaan yang memberikan solusi 

pemesanan custom packaging dengan teknik sablon.  

Strategi komunikasi visual yang di gunakan oleh Fukupak adalah dengan 

social media activation yang berupa Instagram. Pada social media Instagram ini 

fukupak sering mengupload hasil karya portofolio dari client mereka maupun 

mengupload foto barang ready stock yang di jual di offline store. Strategi ini di 

gunakan oleh Fukupak dengan tujuan untuk menjaga eksistensi perusahaan. 

Selain itu Fukupak juga menggunakan social media Facebook, namun pada 

social media ini terlihat fukupak sudah lama tidak mengopload foto dari produk 

mereka. Selain itu Fukupack juga melakukan marketplace direct marketing  

pernah mengikuti beberapa Bazzar makanan di beberapa Mall untuk 

membangun enggagement dengan para calon customernya, dengan Memajang 

Hasil portofolio, membagikan brosur, serta memperkenalkan jenis packaging apa 

saja yang di buat.  

Selain Fukupak, kompetitor lain dari Luc Packaging adalah Printpax. 
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Printpax merupakan sebuah perusahaan packaging yang berlokasi di surabaya, 

yang memiliki spesialisasi di bidang box packaging. Printpax dapat membuat 

custom box packaging dengan jumlah yang sedikit yaitu 500 pcs, namun harga 

menjadi cenderung mahal. Secara rinci, Printpax memiliki SWOT sebagai berikut: 

- Strength 

Spesialis di bidang custom box packaging, sehingga memiliki banyak pisau 

potong yang bisa di gunakan ulang untuk customer dengan ukuran yang 

sama. 

- Weakness 

Tidak menjual box yang ready stock. Selain itu harga relatif mahal jika 

melakukan pemesanan dalam jumlah sedikit (500 Pcs) 

- Opportunity 

Semakin meningkatnya jumlah UKM/perusahaan start up, maka akan besar 

kemungkinan ada banyak pisau potong yang dapat digunakan berulangkali 

untuk menekan cost agar harga jual packaging tidak terlalu mahal. 

- Threat 

Semakin banyak bermunculan perusahaan yang memberikan solusi 

pemesanan custom packaging dengan quantity sedikit (500 pcs) namun 

dengan teknik sablon sehingga harga dapat bersaing.  

Strategi komunikasi visual yang di gunakan oleh Printpax adalah dengan 

online store yang berupa Instagram. Pendekatan yang dilakukan oleh Printpax 

hampir sama dengan Fukupak, di social media ini Printpax juga sering 

mengupload hasil karya portfolio klien. Strategi ini di gunakan untuk menjaga 

eksistensi perusahaan. Selain itu Printpax juga menggunakan social media 

Facebook, dalam social media ini, printpax masih aktif mengupload hasil 

karyanya.  

Selanjutnya, salah satu kompetitor lain adalah hellopack.id, yang berlokasi di 

Malang. Hellopack merupakan salah satu kompetitor Packaging dengan teknik 

sablon. Hellopacks sendiri sudah berdiri selama 1 tahun. Secara rinci memiliki 

SWOT sebagai berikut: 

- Strength 

Menjual packaging dengan teknik sablon (min 1.000 Pcs), dengan harga 

yang bersaing. Selain itu Hellopack memiliki online store yang rapi dan 

memperhatikan nilai estetik. 
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- Weakness 

Menjual packaging (bahan kraft polos) namun tidak dapat di beli secara ecer 

(min 500 pcs). Jika menggunakan teknik printing, minimal order menjadi 

2.500 pcs dan harga menjadi mahal. 

- Opportunity 

Semakin meningkatnya jumlah UKM/perusahaan start up, maka penjualan 

packaging dengan teknik sablon akan menjadi pilihan utama, karena harga 

relatif lebih murah. 

- Threat 

Semakin banyak bermunculan perusahaan yang memberikan solusi 

pemesanan custom packaging dengan quantity sedikit (500 pcs) namun 

dengan teknik sablon sehingga harga dapat bersaing. 

Strategi komunikasi visual yang di gunakan oleh Hellopacks adalah dengan 

online store berupa Instagram. Hampir sama dengan yang lainnya hellopack juga 

menggunakan Instagram sebagai sarana promosinya, namun hellopack 

mengatur feed instagramnya dengan baik, yaitu dengan cara memfoto di 

background yang sama sehingga tampak lebih estetik, serta memberi logo pada 

setiap highlight. selain itu di setiap foto yang di upload di beri watermark logo 

perusahaan, sehingga memiliki brand identity yang kuat. Selain Instagram, 

hellopacks juga menggunakan facebook sebagai media promosinya, namun 

akhir-akhir ini sudah tidak terlalu aktif.  

Dari beberapa strategi komunikasi visual yang digunakan oleh kompetitor 

untuk menjaga kelangsungan usaha mereka, Luc packaging akan mengadaptasi 

3 strategi komunikasi visual yang dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi 

masalah yang ada, yaitu: 

- Meningkatkan Brand Awareness dengan cara mengikuti beberapa bazzar 

makanan / Pop Up Bazzar dan mendesign booth dengan baik hal ini 

dilakukan karena pada acara Bazzar akan banyak peserta tenant Makanan, 

maupun butik yang juga ikut serta, selain itu juga akan banyak pengunjung 

mall yang ikut hadir di acara ini,sehingga menjadi salah satu alternatif yang 

baik untuk melakukan promosi dan dapat berhubungan langsung dengan 

calon customer. 

- Membuat Design Packaging yang unik, karena design packaging yang unik 

/ yang memiliki nilai ergonomi masih sangat jarang di Indonesia. sehingga 
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dengan design yang unik dan memiliki nilai ergonomi akan memberi nilai 

lebih. Nilai dari sebuah Packaging tidak hanya di lihat dari kualitas bahan 

yang di gunakan saja, namun juga dari design Packaging itu sendiri, design 

yang baik harus memiliki nilai estetika, efisiensi, maupun nilai ergonomi, 

sehingga menjadi packaging yang berkualitas dan fungsional. 

- Memperkuat brand identity dengan cara memberi water mark logo pada 

setiap foto yang di upload melalui sosial media seperti Instagram. Selain 

sebagai sarana promosi, sosmed juga dapat di gunakan untuk menunjukkan 

hasil portofolio produk, dengan cara mengatur feeds dengan baik dan 

teratur, seperti memfoto produk di background yang sama, serta 

memasukkan beberapa informasi seputar packaging pada highlight agar 

customer lebih teredukasi. Di era moderen ini sosial media merupakan 

tempat berpromosi yang paling efektif. Di Indonesia sendiri pengguna 

Instagram sebanyak 45 juta jiwa, data ini di dapat dari kompas.com th 2017. 

Oleh karena itu sosial media menjadi salah satu sarana yang efektif untuk 

membangun brand identity. 

Dari ketiga strategi komunikasi visual yang dapat dijadikan alternatif, Luc 

packaging memilih untuk membangun Brand identity. Langkah pertama untuk 

membangun sebuah perusahaan yang kuat adalah dengan membangun brand 

identity yang kuat (Keller, 2013). maka dari itu Luc Packaging perlu membuat 

brand identity yang komplit dan jelas, seperti logo, elemen design, serta brand 

aplication sehingga dapat membangun brand image perusahaan.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity Luc Packaging beserta media 

promosinya agar di kenal sebagai perusahaan custom packaging untuk usaha 

skala kecil dan menengah. 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Merancang brand identity beserta media promosinya yang sesuai bagi Luc 

Packaging agar di kenal sebagai perusahaan custom packaging untuk usaha 

skala kecil dan menengah. 
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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) 

− Special Design Logo (Project booth bazar) 

− Logo (Minimum clear space protection, minimum sizes, logo misuse, 

color variations, typography) 

− Stationary (Business Card, Invoice, Envelope, Folder,  Stamp, Notes, 

Ballpoint) 

− Color Guide 

3. Strategic Promotional MEDIA (Marketing timeline & minimum 8 media 

concept)  

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

a. Membangun kesadaran pentingnya perancangan brand identity dalam 

bidang usaha packaging 

b. Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand identity dalam bidang 

usaha packaging 

c. meningkatkan brand awareness Luc Packaging di masyarakat 

d. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

a. Batasan ilmu adalah Desain Komunikasi Visual, Branding 

b. Batasan material adalah media promosi cetak dan online 

c. Batasan teknologi adalah Adobe Photoshop sebagai program yang 

digunakan untuk membuat design media promosi baik cetak maupun 

online 

d. batasan waktu selama pelaksanaan Tugas Akhir 
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1.7. Definisi Istilah    

a. Brand Identity adalah sesuatu yang nyata dan menarik bagi panca indra. 

Kita dapat melihat, menyentuh, mendengar, serta melihatnya bergerak. 

Identitas merek memuat pesan serta tujuan yang membedakan dengan 

perusahaan lain. (Wheeler, 2013) 

b. Brand Image adalah sebuah persepsi konsumen tentang suatu merek, 

sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang tersimpan dalam 

ingatan konsumen. Dengan kata lain, Brand image adalah sebuah 

informasi yang terkait dengan merek dalam ingatan konsumen dan 

mengandung makna merek bagi konsumen. datang dalam segala bentuk 

dan dapat mencerminkan karakteristik produk atau aspek yang tidak 

tergantung pada produk. (Keller, 2013) 

c. Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu 

kategori produk yang dapat kita ukur sebagai kemampuan konsumen 

untuk mengidentifikasi merek dalam kondisi yang berbeda. (Keller, 2013) 

d. Promosi adalah sebuah kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk 

menjual barang, servis, atau ide. Dapat dilakukan baik pada kegiatan 

usaha profit maupun non profit. Tujuan utama promosi adalah untuk 

menyampaikan pesan dan memastikan pesan tersebut tersampaikan 

secara keseluruhan. Kegiatan promosi dapat dilakukan melalui koran, 

radio, iklan Tv, internet, media sosial, dan lain-lain. (Kayode, 2014) 

e. Design Grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan 

komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini 

dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas 

visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis; 

desain informasi; dan secara visual menyempurnakan pesan dalam 

publikasi. (Sitepu, 2004) 
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1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

 
 

  

  

 

 

 

 


