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Bab I Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Saat ini kita sedang berada di jaman modern, dimana pola hidup tidak sehat 

menjadi salah satu problem utama yang sedang kita hadapi. Dengan adanya 

teknologi yang semakin maju justru menjadikan gaya hidup masyarakat menjadi 

semakin tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu kurangnya olahraga dan pola makan tidak sehat. Akibatnya di era modern 

ini banyak sekali anak muda terkena penyakit berbahaya yang tidak semestinya 

mereka alami di usia semuda itu.  

Selain itu, masyarakat dituntut untuk serba cepat dalam menjalankan 

aktivitas, sehingga masyarakat seringkali mengkonsumsi makanan yang dijual 

instan dan kebanyakan dari makanan tersebut tidak sehat. Snacking yang 

sembarangan termasuk dalam pola makan tidak sehat yang sering dialami 

kebanyakan masyarakat.   

Lingkungan sekitar menyediakan banyak sumber makanan yang tidak mahal 

dan tinggi kalori. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang makan berlebih dan 

diberikan pilihan diet yang buruk (Vanessa Allom Barbara Mulan, 2015). 

Masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat untuk mengganjal perut 

ataupun hanya memenuhi keinginan snacking. Bisnis snack mencapai angka 374 

miliar antara tahun 2013-2014 dan setiap tahunnya bertambah 2%. (Nielsen, 

2014, https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2014/global-snack-food-sales-

reach-374-billion-annually.html,8 Oktober 2018). 

Tanpa disadari ada banyak snack tidak sehat yang beredar di sekeliling kita 

terutama di supermarket. Bahkan pilihan snack di supermarket yang terlihat 

sehat adalah tidak benar-benar sehat contohnya seperti yogurt dengan perasa, 

kripik sayur dan buah, energy bar, dan snack diet. Pilihan tersebut tidak sehat 

karena adanya komposisi zat aditif buatan seperti pemanis, pengawet, dan 

pewarna buatan. Selain itu juga kandungan nutrisi yang tidak seimbang seperti 

terlalu manis, asin, berlemak, dan berminyak menjadi faktor lain dari snack tidak 

sehat. 

Meskipun begitu, tidak semua orang mengikuti gaya hidup tidak sehat. 

Terdapat banyak orang yang sudah sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga 

https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2014/global-snack-food-sales-reach-374-billion-annually.html
https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2014/global-snack-food-sales-reach-374-billion-annually.html
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mereka mulai menerapkan gaya hidup sehat yaitu olah raga, pola makan, serta 

apa yang dikonsumsi. Generasi kita sudah mulai memahami pentingnya olahraga 

sehingga olahraga sudah menjadi kebutuhan dan tidak menjadi trend saja. 

Indonesia telah menganggap kesehatan penting terlihat dari banyaknya 

bermunculan healthy catering, restoran makanan organik, produk jus, dan 

oatmeal (Hanna Azarya Samosir, 2015, https://www.cnnindonesia.com/gaya-

hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-

karena-ikutan-tren, 10  Oktober 2018). Menurut Mondelez, memasuki trend gaya 

hidup sehat seperti sekarang, konsumen Indonesia juga concern dengan snack 

sehat. Selain itu terdapat produk snack yang dikonsumsi untuk menambah energi 

an 90%-nya dikonsumsi untuk sarapan, contohnya seperti Biskuat dan Belvita. 

Kontribusinya mencapai 37% terhadap total snacking market (as cited in Dwi 

Wulandari, 2016, http://mix.co.id/headline/ambisi-mondelez-menguasai-pasar-

snack-indonesia, 18 Oktober 2018) 

Dari situ penulis melihat peluang bisnis dikarenakan adanya kesadaran 

masyarakat akan kesehatan. BORN TO FIT menghadirkan healthy snack 

sebagai pilihan tepat untuk mengimbangi kebutuhan nutrisi mereka yang memiliki 

rutinitas olahraga. Dengan adanya produk BORN TO FIT masyarakat tidak perlu 

repot lagi mencari snack yang sehat lagi. BORN TO FIT menghadirkan  healthy 

snack mengandung granola yang high fiber dan high protein yang tentunya 

natural (tidak ada penambahan aditif buatan). Snack ini dapat dikonsumsi sehari-

hari, selain untuk kebutuhan snacking juga untuk melengkapi nutrisi yang 

dibutuhkan ketika rutin berolahraga. 

Bisnis BORN TO FIT sudah berdiri kurang lebih sebulan lamanya. Untuk 

target market dari bisnis BORN TO FIT adalah sekitar usia 20-35 tahun, pria dan 

wanita, sebagai mahasiswa maupun yang sudah bekerja yang berdomisili di 

Surabaya dan memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas. Customer dari 

BORN TO FIT memiliki behavior pembelian produk untuk sehari-hari, serta 

adanya transaksi secara berulang. Menurut William Moulton Marston (1928),  

terdapat 4 tipe personality manusia yaitu tipe Dominance, Influence, Steadiness, 

dan Compliance. Customer dari BORN TO FIT memiliki personality tipe 

dominance dan influence. Tipe dominance adalah mereka yang kelihatan sangat 

sibuk, menampilkan kesan serius, berpendapat dengan tegas, demanding 

(sangat penuntut), tidak sabaran, dan  to the point. Sedangkan tipe influence 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-karena-ikutan-tren
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-karena-ikutan-tren
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150527083351-255-55926/kini-orang-indonesia-tak-cuma-olahraga-karena-ikutan-tren
http://mix.co.id/headline/ambisi-mondelez-menguasai-pasar-snack-indonesia
http://mix.co.id/headline/ambisi-mondelez-menguasai-pasar-snack-indonesia
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adalah mereka yang kelihatan sangat aktif, senang berbicara / ngobrol, senang 

membangun relasi secara informal, mengekspresikan pendapat emosional 

(perasaan), ekstrovert, supel, dan suka bergaul. (as cited in Celoteh bisnis, 2018, 

http://celotehbisnis.com/bagaimana-menghadapi-pelanggan-dengan-tipe-

kepribadian-perilaku-berbeda/, 6 November 2018). Customer dari BORN TO FIT 

ada yang memiliki rutinitas sibuk, selain itu juga ada yang suka membangun 

relasi berdasarkan interest yang sama seperti di tempat olah raga ataupun 

komunitas olah raga. Selain itu, customer BORN TO FIT memiliki lifestyle gaya 

hidup sehat yang suka berolah raga serta pengguna social media. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (1994) terdapat 3 model attitude yaitu kognitif, afektif, 

dan konatif (as cited in Afrizal N. Baharsyah, 2014,  

https://mebiso.com/mengenal-teori-tentang-sikap-konsumen/, 6 November 2018). 

Customer BORN TO FIT memiliki tipe attitude kognitif yaitu attitude 

berdasarkan pengetahuan dan persepsi konsumen (yang diperoleh melalui 

pengalaman dengan suatu objek). Customer  BORN TO FIT biasanya 

memiliki pengetahuan atau persepsi terlebih dahulu sebelum membeli, 

contohnya seperti ketika membeli sebuah makanan akan mencari spesifikasi 

tertentu seperti sehat tidaknya makanan tersebut ataupun mencari 

kandungan tertentu dalam sebuah makanan. 

Problem yang menjadi kendala dalam bisnis ini adalah mengenai brand 

identity. Jika dibandingkan dengan kompetitor lain, mereka memiliki brand 

identity yang kuat. Sedangkan BORN TO FIT masih belum memiliki Brand 

Identity. Brand identity menjadi salah satu faktor penting agar dapat dikenal 

dengan baik oleh masyarakat. Program brand identity yang baik dapat 

memajukan brand perusahaan dengan mendukung persepsi yang diinginkan 

(Alina Wheeler, 2013). Brand identity yang kuat menjadi faktor penting dalam 

kesuksesan bisnis dikarenakan membantu audience membedakan sebuah bisnis 

dengan kompetitor serta mempengaruhi pembeli dalam menentukan pembelian 

yang berdampak pada profit yang akan didapatkan (Debra Murphy, 2015, 

https://masterful-marketing.com/benefits-of-a-strong-brand-identity/, 15 

November 2018). Selain itu brand identity yang kuat dapat dengan mudah 

dikenali dan memahami pesan dari bisnis tersebut (Mark Vaesen,2018, 

https://www.tomango.co.uk/thinks/brand-identity-important-business/, 15 

November 2018). 

http://celotehbisnis.com/bagaimana-menghadapi-pelanggan-dengan-tipe-kepribadian-perilaku-berbeda/
http://celotehbisnis.com/bagaimana-menghadapi-pelanggan-dengan-tipe-kepribadian-perilaku-berbeda/
https://mebiso.com/mengenal-teori-tentang-sikap-konsumen/
https://masterful-marketing.com/benefits-of-a-strong-brand-identity/
https://www.tomango.co.uk/thinks/brand-identity-important-business/
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Kompetitor dari bisnis BORN TO FIT adalah Monstrola, La granola, dan 

Granova.  

1. Monstrola merupakan bisnis yang sudah berdiri sejak tahun 2015 

dan bergerak di bidang healthy food. Monstrola menjual granola, 

chia seeds, dan parfait. Target market dari Monstrola adalah 

sekitar usia 20-40 tahun, wanita dan pria, yang merupakan 

mahasiswa maupun pekerja yang berdomisili di Surabaya, dan 

memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas. Kelebihan dari 

Monstrola adalah memiliki varian produk yang banyak, tidak hanya 

1, no preservatives, serta terdapat informasi nilai gizi yang jelas 

pada produk. Namun kekurangan dari Monstrola adalah kurang 

jelas dalam menunjukkan product line karena ada banyak jenis, 

sehingga membuat customer bingung akan produk apa saja yang 

dijual. Selain itu eksekusi brand identity yang dinilai kurang, 

dimana packaging tidak selaras antara satu dengan yang lain. 

Untuk kedepannya dapat diperkuat lagi brand identity terutama 

dalam packaging, serta lebih memperjelas product line apa saja 

yang dijual. Ancaman yang dihadapi adalah jika ada pesaing di 

bidang yang sama dengan brand yang lebih kuat. Strategi 

komunikasi visual dari Monstrola adalah dari segi brand identity. 

Monstrola menggunakan konsep monster pemakan granola terlihat 

dari nama brand dan packagingnya. Packaging lebih ke arah 

ekspresif dengan penggunaan icon monster. Penggunaan warna 

yang lebih pop untuk menimbulkan kesan outstanding serta 

mempertegas icon monster itu sendiri. Untuk promosi 

menggunakan social media instagram dengan lebih ke arah 

pendekatan konsumen seperti berisikan testi, pemberian contoh-

contoh penggunaan produk, serta memposting ulang post dari 

customer untuk meningkatkan connection.  Dari situ dapat terlihat 

bahwa brand monstrola ingin menciptakan brand yang memiliki 

koneksi yang baik serta ramah di mata konsumen.  

2. La Granola merupakan bisnis yang sudah berdiri sejak tahun 2016 

dan bergerak di bidang healthy food. La Granola menjual granola 

dalam 4 varian rasa. Target market dari La Granola adalah sekitar 
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usia 20-40 tahun, wanita dan pria, yang merupakan mahasiswa 

maupun pekerja yang berodimisili di Surabaya dan Bali, dan 

memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas. Keunggulan 

dari La Granola adalah adanya variasi rasa dan telah kerjasama 

dengan brand-brand besar, serta terdapat informasi nilai gizi yang 

jelas pada produk. Namun meskin telah bekerjasama dengan 

brand besar, La granola justru kurang dikenal oleh masyarakat 

umum. Sehingga diperlukan adanya peningkatan awareness 

melalui social media. Untuk ancamannya adalah adanya pesaing 

di bidang yang sama dengan brand yang sudah banyak dikenal 

masyarakat. Ada pula strategi komunikasi visual dari La Granola 

yaitu brand identity. Dari segi nama brand mudah diingat dan 

orang langsung memahami bahwa yang dijual adalah makanan 

jenis granola. Brand terlihat lebih menarik jika dibandingkan 

dengan sebelum direbranding. Warna-warna yang digunakan 

secara visual adalah warna pastel yang soft serta penggunaan 

visual ilustrasi untuk menunjukkan kesan handmade. Pesan yang 

ingin ditunjukkan adalah granola meal sehat sebagai teman hidup 

sehat yang berasal dari bali. Logo yang digunakan mengambil 

tema gadis bali yang sedang memegang mangkok granola untuk 

menimbulkan kesan produk dari bali. Memiliki customer B2B yang 

cukup banyak serta melakukan B2C. Media promosi yang 

digunakan adalah website sebagai portfolio customer B2B dan 

instagram untuk lebih ke arah B2C. Instagram rutin update dan 

terfeed lebih ke arah tone pastel dan clean. Menggunakan foto 

yang bagus dalam setiap postnya (penataan produk ketika foto). 

3. Granova (Granola Van Java) merupakan bisnis yang sudah berdiri 

sejak Mei 2016 dan bergerak di bidang healthy food. Granova 

menjual 2 varian healthy food yaitu granola dan bars dan memiliki 

4 varian rasa. Target market dari Granova adalah sekitar usia 20-

40 tahun, wanita dan pria, yang merupakan mahasiswa maupun 

pekerja berdomisili di Bandung, dan memiliki kondisi sosial 

ekonomi menengah ke atas. Kelebihan dari Granova adalah 

memiliki 2 jenis healthy food yaitu granola yang dapat divariasi 
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sendiri sebagai meal maupun snack dan bars sebagai snack 

batangan yang praktis, serta terdapat informasi nilai gizi yang jelas 

pada produk. Kekurangan dari Granova adalah packaging yang 

mirip dengan salah satu brand tepung dari tampilan dan logonya. 

Kedepannya dapat memperkuat brand identity yang lebih 

menonjolkan ciri khas. Untuk ancamannya adalah ketika ada 

pesaing dalam bidang yang sama dan memiliki brand identity yang 

lebih kuat. Ada pula strategi komunikasi visual dari Granova yaitu 

nama yang mudah diingat yaitu Granova (Granova Van Java), 

packaging dari Granova memakai warna-warna yang sesuai 

dengan bahan agar memudahkan untuk dipilih, serta terdapat 

pattern yang berbeda tiap bungkus sesuai dengan varian rasa. 

Media promosi yang digunakan Granova adalah instagram serta 

website. Penggunaan website lebih ke arah pemberian informasi 

seperti spesifikasi produk, lokasi retailer, serta contact yang bisa 

dihubungi jika berminat untuk bekerjasama seperti reseller 

maupun event. Sedangkan penggunaan instagram untuk sehari-

hari dan rutin update. Menggunakan foto yang bagus dalam setiap 

postnya (penataan produk ketika foto). 

 

 

Secara garis besar terdapat tiga strategi komunikasi visual dari 

masing-masing kompetitor yaitu: 

1. Monstrola 

Brand identity 

- Menggunakan maskot monster pemakan granola terlihat dari 

nama brand dan packagingnya, selain itu Monstrola 

menggunakan warna yang lebih pop untuk menimbulkan kesan 

outstanding serta mempertegas icon monster itu sendiri 

(gambar 1.1.1).   
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Gambar 1.1.1 Logo dan Packaging Monstrola 

Sumber : https://www.instagram.com/monstrola.id/?hl=en 

 

2. La Granola 

Brand identity 

- Menggunakan Logo yang baik (dapat menyampaikan identitas) 

serta dari penamaan brand yang mudah diingat Logo yang 

digunakan mengambil tema gadis bali yang sedang memegang 

mangkok granola untuk menimbulkan kesan produk dari Bali 

(gambar 1.1.2). Granola memiliki pesan yang ingin ditunjukkan 

yaitu granola meal sehat sebagai teman hidup sehat yang 

berasal dari bali. Selain itu menggunakan warna-warna pastel 

yang soft serta penggunaan visual ilustrasi untuk menunjukkan 

kesan handmade (gambar 1.1.3). 
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Gambar 1.1.2 Logo La Granola 

Sumber : https://lagranola.co.id/ 

 

 

Gambar 1.1.3 Packaging La Granola 

Sumber : https://lagranola.co.id/ 

 

3. Granova 

Brand identity 

- Penamaan yang mudah diingat (gambar 1.1.4). Memakai 

warna-warna yang sesuai dengan bahan agar memudahkan 

untuk dipilih, serta terdapat pattern yang berbeda tiap 

packaging sesuai dengan varian rasa (gambar 1.1.5).  

 

 

Gambar 1.1.4 Logo Granova 

Sumber : https://www.instagram.com/granolavanjava/?hl=en 
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Gambar 1.1.5 Packaging Granova 

Sumber : https://www.granova.id/ 

 

 Strategi yang penulis pilih sebagai solusi permasalahan adalah 

perancangan Brand Identity yang sesuai. Strategi brand identity tersebut 

salah satunya adalah dari segi logo, penamaan brand serta warna yang 

cocok. Dikarenakan logo dan nama brand menjadi visual utama yang dilihat 

oleh customer ketika pertama kali membeli produk.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity untuk bisnis BORN TO FIT  beserta media 

promosinya. 

 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

Merancang brand identity beserta media promosinya untuk bisnis BORN TO FIT, 

agar dapat dikenal oleh masyarakat. 

 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Brand Identity dan Promotional Media 

Brand Concept (Big Idea) 

 Brand Idea and Strategy (Visual, Verbal and Attributes) 

Graphic Standard Manual 

 Brand/ Logo Philosophy 
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 Corporate/ Project Logo (Logo Elements, Proportion, Position, Font, 

Types) 

 Special Design Logo (Project, Partnership) 

 Logo (Minimum clear space protection, minimum size, logo misuse, 

color variations, typography) 

 Stationary (Business Card, Letterhead, Envelope, Stamp) 

Color guide 

Brand marketing Application on Corporate Assets 

 Office or Office tools design 

 Transportation Design 

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 bidang bisnis makanan. 

b) Membangun kebaruan dalam perancangan brand identity dalam bidang 

bisnis makanan. 

c) Turut berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Desain Komunikasi Visual. 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Hal yang menjadi batasan adalah : 

a) Batasan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

b) Batasan material yaitu media yang digunakan dalam perancangan seperti 

media promosi cetak dan online. 

c) Batasan teknologi yaitu software yang digunakan dalam perancangan 

seperti Adobe Illustrator dan Photoshop untuk pembuatan brand identity. 

d) Batasan waktu pengerjaan Tugas Akhir. 

 

1.7. Definisi Istilah    

Topik-topik literature yang diteliti dalam tugas akhir: 
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a) Brand identity : Merupakan sesuatu yang nyata dan dapat mempengaruhi 

indra seperti menyentuh, melihat, dan mendengar. Merupakan 

sekumpulan elemen yang disatukan ke dalam sistem sebagai pengakuan, 

memperkuat diferensiasi, dan ide yang bermakna (Alina Wheeler, 2013). 

Brand identity adalah hal pertama yang harus dilakukan sebuah startup 

business untuk memperkenalkan bisnis mereka ke konsumen.  

b) Brand : Brand merupakan sesuatu untuk menghubungkan perusahaan 

dengan konsumen secara emosional yang menjadikan sebuah brand 

tidak tergantikan dan bertahan lama. Konsumen akan jatuh cinta dan 

mempercayai sebuah brand serta sebuah brand yang diarasakan oleh 

konsumen berperan penting dalam kesuksesan bisnis itu sendiri (Alina 

Wheeler, 2013). Brand yang kuat dan baik sangat penting dimiliki oleh 

sebuah bisnis karena brand menghubungkan bisnis dengan customer itu 

sendiri. 

c) Consumer Behaviour : Menurut Solomont et al (2006), consumer behavior 

merupakan proses yang mengikutsertakan individu maupun grup dalam 

memilih keputusan membeli, menggunakan atau membuang produk, jasa, 

ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan (as cited 

in Kbmanage, 2018, https://www.kbmanage.com/concept/consumer-

behaviour, 8 November 2018). Berbagai macam perilaku konsumen perlu 

dipahami untuk pembuatan brand. 

d) Promotion : Merupakan serangkaian aktivitas mengkomunikasikan 

produk, brand, maupun jasa customer dengan tujuan agar dapat 

membuat orang aware, tertarik, dan terdorong untuk membeli produk atau 

jasa tersebut (The 

EconomicTimes,2018,https://economictimes.indiatimes.com/definition/pro

motions, 8 November 2018). Promosi penting dilakukan sebagai tahap 

lanjutan setelah pembentukan brand identity.  

 

https://www.kbmanage.com/concept/consumer-behaviour
https://www.kbmanage.com/concept/consumer-behaviour
https://economictimes.indiatimes.com/definition/promotions
https://economictimes.indiatimes.com/definition/promotions
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1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

 
Tabel 1.8.1 Metode perancangan 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


