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Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dengan kamera kita dapat menghasilkan suatu karya gambar/foto melalui 

cahaya untuk mengabadikan momen berharga, yang di sebut dengan fotografi 

(Ridha Kusumabrata, 2015). Dengan majunya perkembangan fotografi, fungsi 

fotografi juga ikut berkembang, yang dulunya fotografi hanya digunakan sebagai 

alat untuk mengabadikan momen. Saat ini kemajuan zaman fungsi dari fotografi 

juga mulai berkembang sebagai alat dokumentasi dan digunakan untuk media 

promosi. 

Banyaknya bidang fotografi seperti fashion photography, yang merupakan 

cabang fotografi profesional yang mengkhususkan diri pada foto di bidang busana 

dan perlengkapannya untuk menyampaikan estetika dan detail dari sebuah 

pakaian yang ditampilkan melalui beragam gaya atau pose (Ridha Kusumabrata, 

2015). Bidang fotografi ini makin marak seiring dengan perkembangan media 

cetak yang semakin maju dan semakin banyak orang yang tertarik untuk 

menjalankan bisnis fashion. 

 Menurut pendapat dari Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif 

Negara Indonesia, mencanangkan Indonesia menjadi salah satu 

pusat fashion dunia pada 2025. Karena  fashion merupakan subsektor terbesar di 

bidang ekonomi kreatif, yang mampu menyumbang 31 persen penghasilan. Serta 

kreativitas para desainer Indonesia dinilai mampu bersaing di kancah 

industri fashion global. Dari sini yang nantinya semakin banyak bermunculan bisnis 

dalam bidang fashion. 

 Untuk bersaing dalam bidang fashion, tentunya marketing juga berperan 

penting. Orang yang menjadikan fashion sebagai bisnis, tentu akan mementingkan 

bagaimana cara mempromosikan bisnis yang tepat. Dari sini muncul peluang 

fotografi sebagai media yang dapat membantu bisnis fashion dalam 

mempromosikan busana. Ketatnya persaingan bisnis fashion, memberikan 

peluang bagi DQ.PHOTOGRAPHY dalam membantu memberikan jasa foto 

beserta pilihan model yang dapat digunakan untuk media promosi busana klien. 

Semakin banyak bermunculan peminat bisnis fashion mulai dari rentang 

usia 20 tahun hingga 35 tahun terutama lingkup wilayah Kota Surabaya. Yang 
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pada usia tersebut telah menjadi salah satu tolak ukur rata-rata masyarakat untuk 

memulai bisnis. Klien memiliki kecenderungan untuk selalu mencari solusi yang 

efisien dan praktis melalui media terdekatnya yaitu gadget dan internet, setelah 

itu, klien akan mencari perantara media sosial sebagai alat transaksi yang sesuai 

dengan gaya hidupnya untuk mempromosikan melalui media sosial. Pengusaha 

bisnis fashion inilah yang berpotensi sebagai target market (butik, online shop), 

yang memberikan peluang kepada DQ.PHOTOGRAPHY untuk dapat 

menjalankan bisnis yang sudah berjalan dari akhir VCD 4, untuk mempromosikan 

busana. 

 Karena DQ.PHOTOGRAPHY bergerak dibidang jasa, maka kepercayaan 

adalah hal yang paling mendasar, oleh karena itu perlu membuat perancangan 

brand identity perusahaan yang nantinya dapat memperkuat perusahaan 

DQ.PHOTOGRAPHY dalam menghadapi ketatnya persaingan. Perancangan 

brand identity serta media promosi yang tepat merupakan hal yang penting dalam 

bisnis dan marketing (Yi Zhang, 2015). 

Banyak sekali bermunculan fotografer baru yang hanya menawarkan jasa 

foto tanpa memiliki identitas yang kuat dalam bersaing dipasaran yang 

mengakibatkan fotografer dengan brand identity yang lemah ini yang nantinya 

akan dengan cepat menghilang, karena kalah bersaing dengan fotografer yang 

memang sudah membangun brand perusahaan mereka, sehingga memiliki brand 

yang kuat dan dikenal di pasaran.  

Seorang pelaku usaha baik itu fotografer ataupun penyedia jasa 

profesional lain nya diharuskan untuk dapat membangun citra (image) dan 

identitas diri untuk  dapat mempengaruhi orang lain agar memiliki persepsi dan 

pandangan yang positif terhadap karakter, kepribadian, kemampuan, penampilan, 

maupun penawaran yang disampaikan. Apabila personal brand yang dimiliki 

seorang fotografer sudah cukup kuat, maka konsumen pun akan lebih percaya 

dengan kemampuan bisnis yang dijalankannya dan tidak ragu lagi menggunakan 

jasa yang ditawarkan (Yunitasari & Japarianto. 2013). 

Menurut Wheeler (2013) perlunya membangun sebuah brand adalah 

tujuan utama dari sebuah perusahaan, untuk dapat bertahan dan melakukan riset 

mengenai market, konsumen perusahaan, kemudian dapat membantu untuk 

mengetahui visi dari perusahaan dan mengerti tentang brand personality, yang 

kemudian nanti dapat membuat logo yang mencerminkan sebuah perusahaan. 
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Membuat logo yang baik tidak hanya memiliki persiapan yang sempurna, tetapi 

juga dibutuhkan visual yang menarik (Wheeler, 2013). Hal ini dapat membantu 

melakukan start-up bisnis untuk bertahan diantara kompetitor. 

Untuk membangun suatu brand perusahaan. Menurut Kang (2013). Bagi para 

profesional, personal brand yang kuat adalah kunci untuk mepengaruhi, peluang, 

dan kemajuan perusahaan. Sebagai perusahaan baru, personal brand dapat 

menjadi perbedaan antara mendapatkan peluang pekerjaan dan klien. Personal 

brand yang menginspirasi kepercayaan konsumen yang bisa menjadi ujung 

tombak yang mendorong klien untuk mengerti dan menerima perusahaan. 

Dari beberapa perusahaan kompetitor yang ada, perusahaan yang 

memiliki brand identity yang kuat, yang nantinya dapat bertahan dipasaran, karena 

dengan adanya brand perusahaan dapat memudahkan klien atau masyarakat luar 

untuk mengerti dan membedakan pesan yang dibangun dari sebuah perusahaan. 

Beberapa kompetitor yang sudah berpengalaman dalam bidang fotografi dan 

sudah memiliki brand perusahaan yang dapat bertahan dalam ketatnya 

persaingan bisnis. 

 

 Goldyphotography, pemilik jasa foto ini adalah  Goldy yang berlokasi di 

Surabaya yang berdiri tahun 2009 sampai sekarang ini. Strategi 

perusahaan yang digunakan adalah dengan membuat logo perusahaan 

dari nama fotografernya Goldy yang dibuat dari kelopak bunga berbentuk 

api  yang menggambarkan semangat dari sang fotografer, dan 

mengenalkan brand perusahaan dengan menyelenggarakan seminar atau 

event foto kepada masyarakat serta menempatkan logo perusahaan pada 

bagian hasil foto klien, sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih 

mengenal dan mengetahui hasil foto perusahaan Goldy Photography. 

Kelemahan yang dimiliki dalam proses foto adalah kurang memperhatikan 

pose dan angle dalam pengambilan gambar. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo Goldy Photography 

Sumber : Instagram GoldyPhotography 
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 Zervo Picture, pemilik jasa foto ini adalah Bernard yang berlokasi di 

Surabaya yang sudah berjalan pada tahun 2009 sampai saat ini. Strategi 

perusahaan yang digunakan adalah membuat logo yang sederhana dan 

kekinian untuk dapat memudahkan masyarakat untuk mengingat bentuk 

logo dengan cara mengambil dari nama komponen kamera yaitu servo 

yang berati fokus dan diganti zervo, agar lebih keren. Dan diaplikasikan 

dengan meletakan setiap logo perusahaan pada hasil foto yang akan 

diunggah atau dipublikasikan kepada masyarakat. Kelemahan yang dimiliki 

dari perusahaan ini adalah portfolio yang masih sangat sedikit untuk di lihat 

langsung oleh masyarakat dan masih kurang memperhatikan dalam 

penggunaan logo Zervo picture yang tidak semua orang dapat mengetahui 

Zervo adalah perangkat kamera.  

 

 

 

 

Gambar 1.2 Logo Zervo Picture 

Sumber : Instagram ZervoPicture 

 

 Cortez Photography, pemilik jasa foto ini adalah Cortez yang berlokasi di 

Surabaya yang sudah berjalan tahun 1995 sampai sekarang ini. Strategi 

kompetitor yang di gunakan adalah dengan membuat logo dari nama 

fotografer Cortez yang dibuat agar dapat mengikuti perkembangan tren, 

agar tidak terlihat kaku dan lebih cerah. Dan di aplikasikan ke beberapa 

media seperti membuat banner di depan kantor perusahaan, agar dapat 

dengan mudah dilihat langsung oleh masyarakat, dan meletakan logo 

perusahaan disetiap hasil foto yang akan diunggah atau di cetak untuk 

klien. Kelemahan perusahaan sendiri terdapat pada harga yang ditawarkan 

dapat terbilang tinggi. 

 

 

 

Gambar 1.3 Logo Cortez Photography 

Sumber : Instagram CortezPhotoStudio 
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Beberapa strategi kompetitor yang sudah berjalan dalam membuat dan 

mengenalkan brand mereka kepada masyarakat seperti perusahaan : 

 Goldy Photography dari brand yang disampaikan memiliki makna untuk 

mencerminkan semangat dari sang fotografer. 

 Cortez Photography dengan membuat logo yang dapat mengikuti 

perkembangan tren, agar tidak terlihat kaku dan lebih cerah. 

 Zervo Picture menggunakan logo yang sederhana dan kekinian yang 

diambil dari nama perangkat komponen kamera yaitu servo yang berati 

fokus dan diganti zervo, agar terlihat lebih keren.  

Dari beberapa strategi kompetitor yang ada, membuat brand identity suatu 

perusahaan sangat lah penting untuk memudahkan suatu perusahaan untuk 

bergerak maju mengatasi persaingan yang ada. Dari sini perusahaan Goldy 

Photography memberi inspirasi dalam melakukan pembuatan brand atau logo 

perusahaan yang nantinya dapat mewakili atau mencerminkan fotografer atau 

bisnis yang ingin disampaikan dan mengaplikasikan logo perusahaan pada setiap 

hasil foto dan membuat media promosi lainnya untuk dapat di publikasikan kepada 

masyarakat. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity untuk jasa foto “DQ.PHOTOGRAPHY” 

beserta media promosinya? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang Brand Identity 

beserta media promosinya yang sesuai bagi brand DQ.PHOTOGRAPHY, 

dikarenakan perusahaan ini masih belum memilki identitas yang kuat, dan dengan 

merancang brand identity diharapkan untuk dapat meningkatkan identitas brand 

yang kuat serta media promosi yang sesuai yang dapat mendukung brand dari 

perusahaan.  
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1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Karakteristik perancangan untuk Brand Identity “DQ.Photography” ini adalah : 

1. Brand Concept (Big Idea) 

1. Brand Idea and Strategy (Visual, Verbal and Attributes) 

2. Graphic Standard Manual 

1. Brand / Logo Philosophy 

2. Corporate / Project Logo ( Logo elements, Proportion, Position, 

Font Types) 

3. Special Design Logo (Project, Partnership) 

4. Logo (Minimum clear space protection, minimum sizes, logo 

misuse, color variations, typography) 

5. Stationary (Business Card, Letterhead, Envelope, Stamp) 

6. Color Guide 

3. Brand Marketing Application on Corporate Assets 

1. Office or Office tools design 

2. Transportation design 

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

concept)  

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand 

identity dalam bisnis di bidang fashion photography. 

b) Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand untuk brand 

DQ.PHOTOGRAPHY dalam industri fashion photography. 

c) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi 

Visual. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa batasan antara lain : 

a) Batasan Ilmu 
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Batasan perancangan penulisan proposal Tugas Akhir ini 

menggunakan ilmu Visual Communication Design khususnya 

brand identity. 

b) Batasan material 

Masih terdapat banyak sekali aspek brand awareness yang dapat 

digali, terutama yang berkaitan dengan brand identity, mengingat 

penelitian ini bersifat sangat umum dengan hanya membahas 

pentingnya brand identity dan strategi yang dapat diaplikasikan di 

pasar dengan menggunakan media promosi. 

c) Batasan Teknologi 

Laptop, Smartphone, dan tempat printing yang sudah ada, untuk 

menghasilkan produk di Tugas Akhir ini. 

d) Batasan waktu dan tempat (Kurun waktu pelaksanaan Tugas Akhir) 

Perancangan ini dilakukan dalam kurun waktu 1 Juli sampai 20 

November, dan hanya membatasi di lingkup wilayah Surabaya, 

yang nantinya terdapat kemungkinan dimana hasil penelitian ini 

tidak cocok untuk diaplikasikan di daerah lain, mengingat 

terdapatnya perbedaan perkembangan tren fashion target market. 

 

1.7. Definisi Istilah    

Untuk judul Tugas Akhir Perancangan brand identity beserta media 

promosinya, maka topik- topik literatur yang perlu diteliti antara lain : 

a) Brand Identity : Memperkuat persepsi masyarakat tentang identitas suatu 

perusahaan, agar lebih mudah mendapatkan awareness tentang pesan 

yang akan di sampaikan dengan membuat media promosi yang tepat (Alina 

Wheeler, 2013). 

b) Social Media Promotion : Merupakan media promosi yang lebih intim dan 

dapat terjadi komunikasi interaktif yang melibatkan antara perusahaan, dan 

dengan sendirinya dapat meningkatkan awareness hubungan baik yang 

terjalin, sehingga dapat mengidentifikasi potensial pasar dengan tujuan 

membuat strategi komunikasi selanjutnya (Zahrotul Umami, 2015). 

c) Photography and Fashion Photography, dengan kamera kita dapat 

menghasilkan suatu karya gambar melalui cahaya untuk mengabadikan 
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momen disebut fotografi, fashion photography merupakan cabang yang 

mengkhususkan diri pada foto di bidang busana dan perlengkapannya 

untuk menyampaikan estetika dan detail dari sebuah pakaian yang 

ditampilkan melalui beragam gaya atau pose (Ridha Kusumabrata, 2015).  
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Tujuan Penelitian 
Merancang brand identity beserta media 

promosinya yang sesuai bagi DQ.Photography 

dikarenakan DQ.Photography masih belum memilki 

identitas yang kuat, dan dengan merancang brand 

identity diharapkan untuk dapat meningkatkan brand 

image dari perusahaan.  

 

Kata Kunci 

Brand Identity, Social 
Media Promotion, 
Photography and 

Fashion Photography 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang brand 

identity untuk jasa foto 

perusahaan DQ.Photography 

beserta media promosinya 

Data-data di peroleh dari: 

 Buku, Jurnal 

 Wawancara Ahli 

 Wawancara calon konsumen 

 Observasi lapangan 

 

 


