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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Era- digital seperti sekarang sosial media dan photography adalah 

salah satu sarana paling penting, pengguna sosial media sangat beragam 

dari kebutuhan orang bersosial media dari hanya untuk bersenang-senang 

hingga berbisnis, peluang tersebut yang dijadikan peluang para startup bisnis 

khususnya di bidang fashion untuk memulai bisnis mereka dari bawah dan 

Fotografi telah menjadi bagian tidak terpungkiri dalam kehidupan keseharian 

di seluruh dunia. Bahkan orang pada umumnya dapat berhadapan dengan 

ribuan hasil foto setiap harinya, seperti dalam bentuk foto, iklan di berbagai 

bentuk media massa lainya (Triadi, 2015). 

Fotografi berasal dari kata Yunani "photos" : Cahaya, dan "Grofos": 

Melukis/menulis. Istilah umum, fotografi adalah cara untuk menghasilkan 

sebuah foto objek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut 

yang ditangkap alat yang sensitiv dengan cahaya (Karyadi, 2017 ). Foto dapat 

menjelaskan bagaimana rupa objek atau betapa indahnya suatu tempat 

(Wijaya,2018) dan juga sosial media yang digunakan sebagai Media promosi 

adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ke hadapan audience, 

dalam pemilihan media yang tepat akan sangat efektif untuk mencapai target 

pasar (prayoga, 2015). 

Pada era sekarang media sosial sangatlah penting dan salah satu 

media yang digunakan oleh pemilik brand atau clothing line adalah Instagram. 

Kemampuan startup dalam menyampaikan keunggulan dari jasa yang 

dihasilkannya menjadi penting (Rahastine,2017). Maka dari itu cara 

komunikasi pemasaran di media sosial menjadi hal yang harus diperhatikan. 

Pemanfaatan fitur untuk memasarkan produk menjadi hal yang harus 

diketahui oleh setiap pemilik brand atau clothing line ( Anisyahrini & Bajari. 

2019) 

Startup  harus memiliki strategi komunikasi pemasaran yang tepat 

sehingga brand dengan produknya dikenal luas oleh audience dan akan 

meningkatkan jumlah audience (Rahmawati, 2016) 



 
 

 22 

Memanfaatkan media sosial sebagai media promosi menuntut para 

pemilik brand untuk mengelola dengan kreativitas dalam membuat konten di 

media sosial dapat berupa Capture berupa foto dan video serta captions yang 

menarik untuk bisa menimbulkan daya persuasi dari Attention, Interest, 

Decision hingga tindakan untuk dapat memakai jasa (Anisyahrini & Bajari. 

2019). 

Guna Graphy adalah bisnis jasa yang bergerak dalam bidang fashion 

photography dan sudah berdiri sejak 2018 yang dimana Guna Graphy akan 

membantu para startup dalam mengelola sosial media mereka untuk 

membuat konten dalam bentuk foto dan video, selain itu Guna Graphy juga 

memiliki inovasi dalam management social media dimana akan membantu 

para startup dalam menyajikan konten foto dan video dalam kemasan yang 

berbeda sehingga dapat membantu startup untuk selalu konsisten dalam 

memberi tampilan yang menarik kepada audience mereka maupun target 

pasar mereka di akun sosial media mereka 

Pengguna dari jasa Guna Graphy adalah Fashion Designer, Owner 

Clothing Line, Mahasiswa atau Mahasiswi Fashion Design dan mereka yang 

baru memulai atau start up pada bidang fashion dan berumur 20 hingga 30 

tahun ke atas. 

 GUNA GRAPHY merupakan bisnis baru di masyarakat, sehingga 

masyarakat masih belum mengenal akan bisnis ini “GUNA GRAPHY”, inovasi 

dapat ditemukan dengan menganalisa SWOT dari bisnis kita sendiri, SWOT 

dari  “GUNA GRAPHY” adalah : 

 Strength : jasa photography yang memiliki tambah dengan paket 

Management Social Media . 

 Weakness : merupakan bisnis yang belum terlalu banyak diketahui 

karena tergolong baru dan belum memiliki brand identity dan media 

promosi yang tepat, sehingga membutuhkan banyak awareness. 

 Opportunities : belum banyak photographer start up yang memiliki 

inovasi serupa ( Management Social Media ) 

 Threat : munculnya kompetitor baru . 

 

Jika dilihat dari hasil SWOT di atas, dengan ini maka dibutuhkanlah 
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perancangan brand Identity untuk bisnis jasa  “GUNA GRAPHY” dan 

pemilihan media promosi yang tepat, agar dapat dikenal oleh audience atau 

target pasar dan dalam hal ini bisnis jasa “GUNA GRAPHY” dapat menjadikan 

kompetitor sebagai referensi dalam mengembangkan bisnis ini  

 

1. Fabio Lorenzo  

  Fabio adalah seorang fotografer berbasis di Bali tetapi juga 

tersedia untuk penugasan di seluruh dunia. Menurut Fabio Fotografi 

memiliki arti tersendiri baginya adalah cara untuk mengekspresikan 

filosofi dan kecantikan, fabio seorang fotografer dengan kekaguman 

besar terhadap pemotretan, editorial yang indah dan konsep kreatif 

berorientasi gaya hidup komersial dan beberapa klien Fabio iyalah : 

Hellobali Magazine, Exuma Wear - Singapore, Adorne Jewelry dan 

masih banyak lagi. 

 

Gambar 1.1 kompetitor fabiolorenzo 

Sumber : www.fabiolorenzo.com 

 

Sejarah Fabio Lorenzo Konsultan Desain Sejarah & manajer 

produksi pada pembuatan pakaian & aksesoris mode kulit di Bali 

(2001-2009) Model Catwalk di Indonesia (2001-2004) Desainer grafis 
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lepas (2004-2008) Desainer web lepas & pemrograman web (2004-

2008) Fotografer profesional  (2009-sekarang) Pengalaman Fotografi 

mode, kecantikan atau potret, produk still life, arsitektur, gaya hidup, 

pernikahan. 

Fabio Lorenzo memiliki keterampilan Memahami karakteristik 

lampu untuk menghadirkan suasana hati atau efek yang benar untuk 

konsep tersebut.  Menguasai kontrol cahaya alami,  Menggunakan 

cahaya matahari untuk mendapatkan efek foto yang keras atau 

lembut,  Menguasai kontrol & pengaturan lampu studio dan Menguasai 

retouching foto atau manipulasi gambar. 

Fabio Lorenzo memiliki logo FL dengan font sans serif dimana 

logo itu terlihat kokoh dan asimetris yang membuatnya terlihat modern, 

warna dari logo tersebut yaitu solid putih membuatnya terkesan 

modern minimalis karena didukung dengan layout dan komposisi 

peletakan logo tersebut. 

. 

 

Gambar 1.2 kompetitor fabiolorenzo 

Sumber : www.fabiolorenzo.com 

 

 

 

 

 



 
 

 25 

2. Bali prod ( josh patil ) 

Baliprod adalah agen produksi layanan lengkap yang berlokasi 

di Bali, Indonesia yang menawarkan layanan dalam Memperbaiki 

Produksi, Fotografi, Videografi, Lokasi, Pengeditan, Styling, dan Rias, 

Bali Prod dapat menangani semua logistik hukum termasuk visa kerja, 

izin film, dan izin lokasi untuk produksi. 

Bali Prod bekerja dengan merek lokal, internasional dan dapat 

mengatur segala jenis kampanye foto atau video atau TVC di Bali atau 

Indonesia.tim dinamis kami mengkhususkan diri dalam mewujudkan 

impian klien dan klien dari Bali Prod iyalah : Nike, Louis Vuitton dan 

masih banyak lagi . 

Bali Prod memiliki logo symbol logo dengan huruf B yang 

membuatnya terkesan simple dan minimalis, warna yang digunakan 

untuk brand identity mereka adalah warna monokrom hitam yang 

memberikan kesan formal dan professional didukung dengan 

peletakan dari layout yang simetris dan juga mereka memiliki klien 

yang memiliki nama besar seperti Nike, Redbull dan LV. 

 

Gambar 1.3 kompetitor Bali Prod 

Sumber : www.Baliprod.com 
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Gambar 1.4 kompetitor Bali Prod 

Sumber : www.Baliprod.com 

 

 

 

3. Marieke Rizvi 

Marieke Rizvi seorang fotografer mode dan potret Karibia atau 

Belanda, lahir dan besar di pulau Martinique Perancis dan saat ini 

tinggal di Bali, Indonesia. Marieke Rizvi menemukan dalam seni 

fotografi cara untuk mengekspresikan perasaan ke dalam kreativitas 

dan Marieke Rizvi sudah menangani banyak sekali klien yang 

berkecimpung dalam dunia fashion dan ATILLA & CO, CANTIK 

SWIMWEAR , DJUNAH dan masih banyak lagi. 



 
 

 27 

 

Gambar 1.5  kompetitor Marieke Rizvi 

Sumber : www.MariekeRizvi.com 

 

Marieke Rizvi memiliki logo font dan juga menggunakan font 

serif dan juga menggunakan warna pastel yang soft memberikan 

kesan manis dan lembut sangat sesuai bagi target market mereka 

yang dominan wanita dan juga peletakan dan komposisi yang 

minimalis pada layout. 

 

Gambar 1.6  kompetitor Marieke Rizvi 

Sumber : www.MariekeRizvi.com 
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Gambar 1.7  kompetitor Marieke Rizvi 

Sumber : www.MariekeRizvi.com 

 

 

Melihat beberapa strategi dari kompetitor, strategi yang dapat 

diadaptasi dari kompetitor yaitu memberikan konten yang informatif, 

interaktif dan juga penataan layout web yang simpel dan modern, juga 

menggunakan logo yang simple  yaitu logotype dengan font sans-serif 

sehingga terlihat modern seperti yang dilakukan oleh Fabio Lorenzo 

untuk brand identity mereka, berbeda dengan strategy dari Bali Prod ( 

Jhos Patil ) dengan menampilkan kesan commercial di karena kan 

langsung menunjukan klien dengan nama besar sehingga 

membangun kepercayaan ketika memasuki web di halaman pertama 

dan Bali Prod juga memakai logo simbol untuk mewakili brand mereka, 

sedangkan Marieke Riviz adalah photographer yang menampilkan 

kreativitas dalam hasil foto yang berkonsep minimalis dan juga 

menampilkan kesan manis dengan penataan layout dari web yang ia 

miliki sehingga cocok untuk target pasar mereka yang bergerak di 

bidang fashion. 

 

Strategi dari kompetitor yang bisa digunakan menerapkan 

kesan modern dalam menciptakan brand identity dengan 
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menggunakan font serif dan juga layouting yang simple, minimalis, 

informatif dan interaktif dalam menyajikan konten. 

Saat ini GUNA GRAPHY sebagai bisnis jasa yang bergerak di 

bidang photography belum memiliki brand identity dan media promosi 

yang tepat, brand identity merupakan salah satu dalam membangun 

bisnis karena brand identity adalah ekspresi visual dan verbal terhadap 

merek: Identitas mendukung, mengungkapkan, berkomunikasi, 

mensintesis dan visualisasi sebuah merek. Memperkenalkan brand 

identity, menguatkan diferensiasi, dan membuat ide-ide besar dan 

mudah diakses (Anindita & Riyanti, 2016)   

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity dari bisnis jasa photography dan 

management social media “GUNA GRAPHY” beserta media promosinya.. 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan  pengembangan  Tugas Akhir ini iyalah untuk merancang brand 

Identity beserta media promosinya yang sesuai bagi brand “GUNA GRAPHY” 

yang membutuhkan identitas brand dan media promosi yang sesuai.. 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Karakteristik perancangan untuk brand Identity  “GUNA GRAPHY”  

ini adalah: 

 

Brand concept 

1. brand idea and strategy ( Verbal & Attributes) Graphic Standards Manual 

2. Logo Philosophy 

3. Corporate / Project Logo ( Logo configuration, Proportion, Position, Font 

Types ) 

4. Logo (Clear Space Protection, Sizes, Logo Misuse, Typography ) 

5. Stationary ( Business Card, Letterhead, Envelope, stamp) 
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6. Color Guide 

Brand Marketing Application on corporate Assets  

1. Office or Office Tools Design  

2. Transportation Design 

 

1.5. Manfaat Perancangan  

 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a) Membangun kesadaran akan pentingnya brand identity dalam bisnis 

fotografi. 

b) Menciptakan pembaharuan dalam perancangan brand “GUNA 

GRAPHY” di dalam industri photography 

c) Turut ikut serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu Desain 

Komunikasi Visual 

1.6. Batasan Perancangan 

Hal-hal umum yang menjadi batasan dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Batasan ilmu adalah penulisan proposal TA berada di ruang lingkup VCD, 

khususnya brand identity 

2. Batasan waktu , dimulai dari tanggal November – Mei 2020 

3. Batasan Pengumpulan Data, perancangan ini di lakukan di wilayah 

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.   

4. Batasan teknologi dan material antara lain iyalah Laptop, Smartphone , 

tempat print , sumber buku dan jurnal. 

 

1.7. Definisi Istilah    

Untuk judul Tugas Akhir perancangan brand identity untuk jasa photography 

dan Social Media Management  “GUNA GRAPHY” beserta media promosinya, 
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maka istilah yang perlu dicantumkan iyalah : Photography, brand, brand Identity, 

Social Media Management , Media Promosi. 

 

1.  Photography  

Fotografi berasal dari kata "photos" : Cahaya, dan "Grofos" ,fotografi berarti 

cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu objek dari hasil pantulan 

cahaya, Jadi fotografi adalah proses melukis dengan memanfaatkan sumber 

cahaya (Karyadi, 2017 ). 

 

2.  Brand 

"Merek untuk perusahaan seperti reputasi seseorang. Semakin bai kapa 

yang anda berikan semakin baik pula citra anda" -Jeff Bezos (Sumiati, Rosita, 

Yulianti, 2016.) 

 

3.  Brand Identity 

Secara garis besar dalam brand identity ada empat elemen dasar yang 

sering muncul, yaitu: Ilustrasi, Tipografi, Tata letak, dan Warna Illustasi dan 

kesimpulanya brand identity adalah ekspresi visual dan verbal terhadap merek: 

Identitas mendukung, berkomunikasi dan visualisasi sebuah merek (Anindita 

dan Riyanti, 2016)  

 

4.  Management Social Media 

Memanfaatkan media sosial sebagai media promosi menuntut para startup 

untuk dapat mengelola akun dengan kreativitas dalam membuat konten di 

Instagram perlu diperhatikan. Capture berupa foto dan video serta captions 

menarik untuk bisa menimbulkan daya persuasi dari Attention, Interest, Desire, 

Decision hingga Action untuk dapat memakai jasa menurut  (Nisa, Laili , 

Qolbiyatul , Suyanto, 2018 ) di dalam strategi pemasaran online dapat dibagi 

menjadi 6 langkah, yaitu :  

 Search and research. Melakukan proses pencarian kompetitor Anda.  

 Initiate strategy. strategi yang akan dipergunakan untuk menjangkau 

pelanggan.  

 Start content engine. Pergunakan berbagai konten untuk menarik 

target pasar.. 
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 Traffic. Mendatangkan pengunjung ke situs Anda.  

 Embrace relationship. Bina hubungan dengan pelanggan. 

 Money. mendatangkan keuntungan. 

 

5.  Media Promosi. 

Media promosi iyalah sarana untuk menyampaikan informasi ke hadapan 

public dan pemilihan media dengan tepat akan sangat efektif untuk mencapai 

sasaran yang dituju (Kotler , Keller dan prayoga. 2015). 

1.8. Metode Perancangan 

Metode merupakan “cara”, bagian ini memaparkan bagaimana cara alur kerja 

anda pada keseluruhan tugas akhir. Mulai dari penyusunan kajian analitis, yaitu: 

mencari permasalahan, tujuan perancangan, penggalian data, hingga analisis 

data dan perancangan produk sebagai temuan dari hasil penelitian 
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Gambar 1.8  metode perancangan  

Sumber : pribadi  

  


