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Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pengharum ruangan adalah salah satu contoh relaksasi yang sering 

digunakan dan mudah ditemui dimana saja, contohnya di kamar, ruang 

tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, mobil dll. Berbagai jenis 

pengharum banyak beredar di pasaran mulai dari yang berbahan dasar 

alami maupun yang berbahan dasar kimia, namun saat ini banyak 

masyarakat yang memilih untuk menggunakan pengharum berbahan dasar 

kimia tanpa mengetahui dampak buruk bagi kesehatan dengan alasan sulit 

mendapatkan pengharum ruangan yang berbahan dasar alami. 

Maka dari itu, pengharum berbahan dasar essential oil murni adalah 

alternatif pengharum ruangan berbahan dasar alami yang dapat mudah 

ditemui dan berfungsi sebagai alat relaksasi. 

Berbagai penelitian mendalam terkait aromaterapi telah dilakukan dan 

terbukti bahwa essential oil yang digunakan sebagai aromaterapi memiliki 

manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran manusia. Minyak essential yang 

100% murni memiliki 3 mekanisme kerja yang berbeda bagi tubuh manusia 

tergantung dengan cara pengaplikasiannya, yaitu efek farmakologis yang 

berkaitan dengan perubahan kimiawi yang terjadi saat minyak esensial 

memasuki aliran darah dan bereaksi dengan hormon dan enzim; efek 

fisiologis yang berkaitan saat minyak esensial dioleskan atau ditelan dapat 

mempengaruhi sistem tubuh; serta efek psikologis yang terjadi ketika minyak 

esensial dihirup dari hidung ke pusat kontrol otak dapat mengatasi keluhan 

yang bersifat psikologis (Lawless, 2014). 

Sesuai dengan peluang tersebut, Niwa membuka bisnis candle dan 

waxsheet yang berbahan dasar 100% essential oil murni yang dapat menjadi 

solusi pengharum ruangan natural yang cantik, dapat merelaksasi, dan juga 

dengan mudah ditemui dimasyarakat. 

Secara geografis target pasar dari bisnis Niwa adalah penduduk 

Surabaya dan sekitarnya. Dilihat dari produk yang dijual oleh Niwa 

ditemukan bahwa secara demografis target pasar yang dituju adalah wanita 

dan pria berumur 18-35 tahun dengan profesi pelajar, mahasiswa, dan  
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wirausahawan. 

Secara psikografis target pasar dari bisnis Niwa dapat dikategorikan 

sebagai berikut: dilihat dari personality nya, target pasar Niwa adalah orang-

orang yang suka memberikan waktu untuk dirinya sendiri/fokus pada self 

care, menyukai hal hal berbau relaksasi atau menenangkan, memberi 

hadiah kepada orang lain untuk menunjukan perhatian. 

Sedangkan dilihat dari lifestyle digunakan oleh orang orang yang 

bergaya hidup mewah dan merasa wewangian adalah sebuah kebutuhan 

pokok, berstatus sosial tinggi, dan penyuka relaksasi, spa, maupun 

perawaran. Target pasar Niwa adalah orang – orang yang mencari produk 

yang unik, cantik, berkelas dan berasal dari kelas sosial menengah keatas. 

Problem yang dihadapi sekarang adalah Niwa merupakan bisnis yang 

tergolong baru sehingga belum dikenal oleh banyak orang sehingga 

dibutuhkan brand identity untuk memperkuat dan memberikan ciri khas pada 

brand Niwa. 

Kompetitor potensial bisnis dari Niwa yang pertama adalah Kaminari 

merupakan bisnis candle/wax sheet pioneer di Jakarta yang berdiri sejak 6 

november 2015 menawarkan berbagai jenis produk mulai dari candle, wax 

sheet, essential oil, dan accesoris candle. Melayani pengiriman ke seluruh 

Indonesia dengan kisaran harga mulai dari Rp 170.000 - Rp 450.000. Target 

yang dituju adalah mahasiswa, wiraswasta yang berpendapatan menengah 

keatas/tinggi dari seluruh Indonesia. 

Berikut analasis SWOT dari Kaminari: 

Strength : Berbahan dasar premium, jarang ditemukan di Indonesia, susah 

untuk ditiru oleh kompetitor lainnya, quality produk yang terjamin. 

Weakness: Harga jual produk yang mahal, memiliki pasar tertentu. 

Opportunity : Sangat sedikit saingan bahkan tidak ada dengan target 

market mereka dengan standart yang tinggi. 

Threat : Banyak bisnis serupa yang bermunculan dengan harga yang lebih 

murah. 

 

Kompetitor Potensial Bisnis dari Niwa yang kedua adalah Boy Smeels 

Berdiri sejak January 2016 khusus pembuatan dibidang candle dengan 
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menawarkan berbagai varian, memiliki design simple yang minimalis dengan 

berwarna dasar hitam dan putih dengan kisaran harga $30-$70 

Berikut analasis SWOT dari Boy Smeels : 

Strength : Memiliki ciri khasnya sendiri sebagai brand candle. 

Weakness: Kurang bermacam macam variasi wangi. 

Opportunity : Bisa lebih berkembang design dan branding yang menarik 

yang jarang ditemui di brand candle lainya. 

Threat : Kalah bersaing dengan candle yang sudah terkenal karena 

kurangnya promosi dan update. 

 

Kompetitor Potensial Bisnis dari Niwa yang ketiga adalah Eclat candle 

DIdirikan pada 11 July 2018 design yang berbeda karena sangat simple 

berfokus untuk menjual hanya wax sheet saja, produk harga yang dijual 

berkisar pada Rp 35.000 - Rp 50.000. 

Berikut analasis SWOT dari Eclat Candle : 

Strength : Harga yang sangat terjangkau. 

Weakness: Design yang kurang menarik, instagram yang kurang menarik 

terlalu banyak foto mood daripada wax sheet. 

Opportunity : Bisa menarget ke lebih banyak market mulai dari yang 

menengah ke bawah yang ingin wewangian hingga menengah ke atas. 

Threat : Design yang sangat mudah untuk ditiru, tidak memiliki keunikan. 

Strategi yang dapat diadaptasi dari ketiga kompetitor tersebut untuk 

“Niwa” adalah membangun brand image yang kuat merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi perkembangan brand itu sendiri karena dengan 

begitu konsumen dapat menilai brand ini dengan cara pandang yang 

berbeda, yang berdampak pada ketertarikan calon customer yang lebih 

besar dan menaikan daya jual produk, design product yang konsisten dan 

memiliki ciri khas tertentu juga diperlukan agar konsumen lebih memiliki rasa 

kepercayaan lebih dan mengingat brand tersebut. 
Brand identity untuk “Niwa” juga perlu dibangun agar konsumen 

memahami bagaimana karakter brand, bagaimana “Niwa” ingin 

menyampaikan brand itu sendiri kepada konsumennya  seperti contohnya 

ingin menonjolkan kesan santai, relaxing, menenangkan, dan lain 

sebagainya. 
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Penataan feeds seperti foto produk di media social harus diperhatikan 

dengan tone warna yang senada agar menimbulkan kesan konsisten dengan 

cara misalnya variasi penambahan moods yang dapat membangun 

instagram itu sendiri menjadi lebih menarik. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity untuk Niwa beserta media promosinya, 

agar  dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan mampu bersaing dalam dunia 

bisnis  

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan  pengembangan  dirumuskan  bertolak  dari  masalah  yang  ingin 

dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. Arahkan rumusan 

tujuan pengembangan ke pencapaian kondisi ideal seperti yang telah diuraikan 

dalam latar belakang.  

 

Merancang brand identity beserta media promosi yang sesuai bagi Niwa 

yang membutuhkan brand image dengan konsistensi kuat untuk mengenalkan 

brand Niwa pada audience/customer . 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

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 



 
 

 17 

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 

serta cara pengaplikasiannya pada media promosi suatu perusahaan di 

masa yang akan datang 

b)    Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand identity Niwa  

c)    Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

a)    Batasan Ilmu Desain Komunikasi Visual,khususnya brand identity 

b)    Batasan material yaitu media promosi cetak dan online yang terdiri dari 

Instagram,Line,dll 

c)    Batasan teknologi : Adobe Illustrator untuk pembuatan media promosi 

cetak maupun online 

d)    Batasan kurun waktu November 2018 – Juni 2019 

 

1.7. Definisi Istilah    

Bussiness Inovation adalah suatu proses yang mengacu pada atribut 

dan hasil, inovasi adalah proses yang terjadi di dalam company atau dari 

pemikiran seseorang yang mengacu pada ciri khas keaslian dan mengarah 
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pada pembaharuan produk baru yang dapat diterima masyarakat luas 

(Morris,Langdon 2013). 

Branding adalah definisi merek adalah nama unik, istilah, kata, tanda, 

simbol, desain, kombinasi dari ini, atau fitur lain yang mengidentifikasi 

produk dan layanan dari perusahaan dan membedakan mereka dari 

kompetisi. (Branding in Social Media and the Impact of Social Media on 

Brand Image, Tomi Jokinen, 2016). 

Brand Identity adalah suatu bentuk komponen yang dibuat dengan 

menggabungkan budaya, visi, kepribadian, posisi, presentasi, hubungan dan 

keyakinan makna lainnya yang diikuti oleh entitas, yang divisualisasikan 

sebagai identitas; hasil kombinasi. Selanjutnya, identitas merek akan diubah 

dalam satu atau lebih dari komponen-komponen berikut untuk menghasilkan 

citra merek yang diinginkan: logo, pakaian, tanda, alat tulis, jaminan 

pemasaran, pesan dan tindakan, produk dan kemasan, emosi dan 

komponen lainnya. (Sabin Mindrut, Adriana Manolica*, Cristina Teodora 

Roman,2015). 

Promotion adalah  kegiatan yang dimaksudkan untuk merangsang 

permintaan pelanggan dan meningkatkan kinerja pemasaran penjual. 

Promosi penjualan melayani tiga peran penting yang menginformasikan,  

membujuk dan mengingatkan pelanggan prospektif dan saat ini dan audiens 

lain yang dipilih tentang perusahaan dan produknya. 

Customer Behaviour adalah perilaku pelanggan adalah aktivitas atau 

kebiasaan yang dilakukan atau diulang oleh orang-orang yang melibatkan 

produk dan layanan untuk memahami apa, siapa, kapan, mengapa, di mana 

dan bagaimana pelanggan menggunakan produk tersebut. Untuk memahami 

perilaku konsumen, kita perlu memahami tentang kebutuhan dan keinginan 

konsumen, persepsi mereka, bagaimana mereka belajar, motivasi dan emosi 

mereka, bagaimana mereka membentuk sikap dan bagaimana mereka 

membuat keputusan pembelian. (Jagdish n Sheth, 2014) 

 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

Metode merupakan “cara”, bagian ini memaparkan bagaimana cara/ 

proses/ alur kerja anda pada keseluruhan tugas akhir. Mulai dari 



 
 

 19 

penyusunan kajian analitis, yaitu: mencari permasalahan, tujuan 

perancangan, penggalian data, hingga analisis data dan perancangan 

produk sebagai temuan dari hasil penelitian anda (mulai dari, ide rancangan, 

hingga hasil akhir berupa karya perancangan). 
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