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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pesat pada jaman ini membuat orang berkeinginan untuk 

membuat bisnis baru sambil memanfaatkan sosial media sebagai saluran utama 

mereka dalam berinteraksi dengan konsumen. Memasuki era digital hampir semua 

aktivitas dibantu dengan teknologi yang ada, dengan adanya gawai yang 

mempermudah pemanfaatan media sosial menjadikan hampir semua orang 

mempromosikan diri dan bisnis dalam medium ini. Karena banyaknya penggunaan 

media sosial maka tren adanya sosial media manajemen menjadi kesempatan 

yang sangat efektif untuk membuat bisnis ini, juga konten foto adalah konten yang 

paling sering dipakai dalam manajemen sosial media sedangkan tidak semua 

bisnis mempunyai divisi foto untuk sosial media itu sendiri, peluang dari bisnis ini 

adalah memberikan solusi berupa konten foto beserta konsep yang akan di pakai 

dalam manajemen media sosial sekaligus menawarkan jasa pengaturan media 

sosial. Bisnis ini pun baru berdiri sejak Oktober lalu dan telah terhitung selama 2 

bulan hingga sekarang.  

1.1.1 Target Konsumen 

Membuat konten pada media sosial sekaligus memanajemen media itu 

sendiri merupakan proses pengelolaan yang cukup efisien untuk bisnis-bisnis baru 

yang mulai bertambah banyak. Pemasaran melalui media sosial juga memiliki 

banyak kelebihan karena kita bisa langsung berinteraksi dengan orang lain melalui 

platform ini secara terbuka dan dapat dengan mudah diraih target pasar kita, 

melalui sosial media juga memudahkan kita untuk meningkatkan mutu layanan 

yang diberikan karena umpan balik yang juga lebih transparan. Bisnis ini 

memasarkan pada bisnis-bisnis yang baru mulai dan bisnis yang sudah berjalan 

dengan kategori yang cukup bervariasi tergantung kebutuhan bisnis tersebut 

dengan karakteristik konsumen yang terkadang memiliki pola pikir jangka panjang 

dan, cenderung mengikuti tren yang ada, dan juga ingin meningkatkan kualitas 

konten yang akan digunakan pada media sosial mereka melalui foto. Skala 

perusahaan yang dituju berada pada menengah ke bawah hingga menengah ke 
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atas. Frekuensi penggunaan produk sering digunakan untuk memperbarui media 

sosial mereka. 

1.1.2 Permasalahan yang dihadapi 

Dalam menjalankan bisnis manajemen media sosial, karena bisnis ini 

baru terbentuk dan berjalan sejak 2 bulan yang lalu jika dibandingkan dengan 

benchmark yang di dapat dari para kompetitor, bisnis ini mengalami kesulitan 

dalam menentukan brand identity perusahaan yang tepat sehingga hanya 

diketahui oleh kerabat dekat dan belum diketahui oleh masyarakat secara luas. 

Brand identity sendiri meliputi logo utama, dan juga berbagai elemen visual yang 

menggambarkan karakter bisnis ini, dan perancangan identitas ini sangat 

diperlukan untuk meningkatkan awareness masyarakat akan bisnis tersebut 

1.1.3 Kompetitor Potensial Bisnis 

Beberapa kompetitor bisnis ini yaitu, Kesato, Socioworks, dan 

Inbloomgraphic. 

• Kesato merupakan agensi digital yang membuat strategi 

komunikasi digital salah satunya dalam bentuk sosial media dan 

berbasis di Bali. 

Berikut analisis SWOT perusahaan kompetitor dari Kesato. 

- Strengths: Brand sudah lama berdiri dan memiliki klien yang tidak 

hanya dari Indonesia saja, brand juga mencakup lebih banyak 

platform digital marketing seperti website, e-merchant, dan 

lainnya. 

- Weaknesses: Klien cukup besar tetapi yang di perlihatkan dalam 

website hanya sedikit dan dapat menutup kemungkinan untuk 

bisnis kalangan bawah memakai jasa Kesato. 

- Opportunities: Kesato dapat memperluas target pasar mereka 

tidak hanya di Bali saja tetapi seluruh Indonesia. 

- Threats: Mulai banyak manajemen media sosial yang 

bermunculan dan lebih mudah untuk di jangkau karena harga dan 

lokasi sehingga dapat mengurangi pasar di kalangan orang 

Indonesia.  
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Strategi komunikasi visual yang Kesato bangun adalah 

profesional agar bisa dipercaya orang, terlihat dari Instagram logo 

yang minimalis dan modern didukung dengan penggunaan font 

yang dipakai pada website, Kesato juga memakai Instagram dan 

website sebagai portofolio mereka dalam memperlihatkan hasil 

kerja mereka langsung kepada konsumer. Profesionalitas 

didukung dengan tagline “We drive your customer acquisition like 

no one else” agar menumbuhkan kepercayaan klien dan 

penggunaan warna biru yang menggambarkan stabil dan percaya 

diri juga abu-abu yang menggambarkan modern dan minimalis 

sesuai dengan tagline mereka. 

 

• Socioworks merupakan manajemen media sosial yang berbasis di 

Surabaya. 

Berikut analisis SWOT perusahaan kompetitor dari Socioworks. 

- Strengths: Brand sudah lama berdiri dan hampir mendominasi 

manajemen media sosial di Surabaya, memiliki banyak portofolio 

dari klien yang cukup terkenal, mempunyai desainer grafis hingga 

fotografer sendiri. 

- Weaknesses: Logo pada platform Instagram mengikuti acara yang 

sedang dilaksanakan dan unggah foto pada konten Instagram 

cukup berantakan padahal sebagai manajemen media sosial, 

untuk acara dan portofolio semuanya digabung. 

- Opportunities: Berpotensi untuk terus berkembang karena sudah 

memiliki nama yang cukup terkenal dan bisa bersaing. 

- Threats: Semakin banyak kompetitor bisnis mirip bermunculan 

sehingga dapat menjadi saingan.  

 

Strategi komunikasi visual yang dibangun Socioworks adalah 

responsibility, trendy dengan menggunakan konten-konten yang 

terkadang menggunakan influencer dalam konten sosial media 

mereka sehingga sesuai dengan identitas mereka yang mengikuti 

modern dan tren di Surabaya, Socioworks juga rajin memasang 

konten di Instagram. memiliki tagline “From zero to everything! 
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More than just maintaining, we are taking care of everything from 

strategy, content making to evaluation.” yang menumbuhkan 

kepercayaan klien dalam tanggung jawab mereka. 

• Inbloomgraphic merupakan manajemen media sosial yang 

berbasis di Surabaya. 

Berikut analisis SWOT perusahaan kompetitor dari 

Inbloomgraphic. 

- Strengths: Bisnis baru berdiri tetapi sudah memiliki banyak klien 

dan portofolio dengan nama cukup terkenal seperti salah satunya 

Deus.  

- Weaknesses: karena bisnis belum lama berdiri terkadang klien 

besar akan lebih memilih brand yang lebih dikenal dan lebih 

berpengalaman. 

- Opportunities: bisnis berpotensi untuk berkembang lebih baik 

karena kepercayaan klien yang semakin tinggi. 

- Threats: Semakin banyaknya bisnis baru yang akan menjadi 

kompetitor juga bisnis yang sudah berjalan lebih lama dan 

berpengalaman. 

 

Strategi komunikasi visual yang dibangun oleh Inbloomgraphic 

yaitu modern minimalis, dengan memakai background monokrom 

di setiap desain yang di unggah di Instagram dan hasil desain 

dalam bentuk mock up Logo berwarna hitam abu-abu dan gaya 

desain memakai warna abu-abu yang menggambarkan 

profesional, modern, dan canggih, nama brand berasal dari kata 

in bloom yang berarti sedang mekar, terdengar feminim tetapi di 

buat dengan warna yang lebih tegas dan logo yang 

memperlihatkan brand yang lebih modern dengan huruf i dan b 

digabung menjadi 1, tagline, “We let our creativity “blooms from 

the inside” & produce alluring visuals.” mendukung arti blooms 

bukan hanya mekar tetapi memperlihatkan kreativitas brand 

dalam memproduksi visual yang menarik. 
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1.1.4 Strategi komunikasi Visual Kompetitor 

Strategi kompetitor yang didapat dari para kompetitor ini dapat 

diaplikasikan dalam bisnis saya untuk membangun brand identity yang lebih baik, 

strategi tersebut berupa,  

- Menggunakan tagline yang mendukung identitas brand (Kesato). 

- Membangun image yang memperlihatkan tanggung jawab 

mereka dalam bentuk identitas brand (Socioworks). 

- Mengatur susunan dan komposisi elemen yang digunakan secara 

konsisten mengikuti karakteristik dan identitas brand yang 

digunakan (Inbloomgraphic). 

1.1.5 Strategi yang diadaptasi sebagai Solusi 

Dan dari ketiga strategi tersebut, strategi yang saya pilih adalah mengatur 

susunan dan komposisi elemen yang digunakan secara konsisten mengikuti 

karakteristik dan gaya desain identitas brand yang digunakan karena karakteristik 

sebuah brand sangat dibutuhkan agar dapat menciptakan citra yang gampang di 

ingat dan meningkatkan awareness masyarakat. Menurut hasil wawancara 

dengan Liko sebagai Visual Brand Designer, dia mengatakan karakter utama dari 

social media design adalah identitasnya, kemudian hal itu juga di dukung dalam 

pernyataan Milviani, C., & Saputra, E.A., (2016) yang berpendapat bahwa Identitas 

dari sebuah Brand dibutuhkan agar dapat menerobos pasar  juga menurut 

pendapat Chanakya, A.A. dkk., (2017) bahwa sarana penyampaian komunikasi 

visi & misi sebuah brand membutuhkan keberadaan brand Identity. 
 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: “Bagaimana merancang identitas brand untuk Interaksi beserta media 

promosinya?”. 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
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• Merancang brand identity beserta media promosi untuk 

memperkenalkan brand Interaksi. 

 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

1. Brand Concept (Big Idea) 

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

3. Graphic Standard Manual  

• Brand/Logo Philosophy 

• Stationary (Business Card, Letterhead, Envelope, Stamp) 

• Color Guide 

4. Brand Marketing Application on Corporate Assets 

• Office or Office tools design 

• Transportation design 

 

1.5. Manfaat Perancangan  
Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand identity 

dalam bidang bisnis Interaksi 

2. Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand identity dalam 

bidang bisnis Interaksi 

3. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi 

Visual. 

1.6. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Batasan Ilmu 

Perancangan Tugas Akhir ini dibatasi dalam lingkup Desain 

Komunikasi Visual, Khususnya Branding 

2. Batasan Waktu  
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Perancangan Tugas Akhir ini dilakukan mulai dari bulan November 

2019 hingga bulan Juni 2020 

3. Batasan Pengumpulan Data  

Perancangan Tugas Akhir ini menggunakan wawancara narasumber 

studi literatur dari jurnal dan buku, dan kuisioner  

4. Batasan teknologi dan material  

Perancangan Tugas Akhir ini dilakukan dalam area Surabaya wilayah 

barat 

5. Batasan Teknologi  

Perancangan Tugas Akhir ini menggunakan teknologi berupa software 

Adobe Photoshop CC 2017, Adobe Illustrator CC 2017, Adobe 

Lightroom dan Adobe Indesign CC 2019 yang digunakan pada laptop, 

untuk kepentingan desain, printing, layout, juga proses editing foto 

untuk menghasilkan produk dari Tugas Akhir ini.  

6. Batasan Material 

Perancangan Tugas Akhir ini menggunakan material berupa media 

promosi cetak (luring) dan media promosi social media (daring) 

1.7. Definisi Istilah    

Berikut istilah-istilah yang digunakan di dalam laporan Tugas Akhir agar 

mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami perancangan penelitian 

yang dilakukan serta menghindari terjadinya kesalahan dalam 

menginterprestasikan istilah yang berhubungan dengan bisnis yang dibahas dan 

brand identity beserta ulasannya: 

 

• Branding 

Branding menurut Rizaldi, T., & Putranto, H.A., (2018) adalah kegiatan 

komunikasi oleh perusahaan dengan tujuan memperkenalkan sebuah 

brand perusahaan, serta melakukan perencanaan yang baik untuk 

membantu dan memperluas brand perusahaan disebut dengan branding.  
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• Brand Identity  

Brand Identity menurut Wheeler, A. (2018) adalah ekspresi visual dan 

verbal dari suatu merek yang masuk akal dan nyata. Sebuah brand 

membutuhkan identitas untuk meningkatkan kesadaran. 

 

• Brand Image 

Brand image atau citra merek menurut Yossie, R. dkk., (2018) merupakan 

bentuk asosiasi yang berada dalam benak konsumen ketika melihat atau 

mengingat suatu merek tertetu, bentuk asosiasi tersebut muncul dalam 

bentuk pemikiran, citra atau gambaran tertentu yang berkaitan dengan 

suatu merek, sama halnya ketika memikirkan individu lain.  

 

• Fotografi 

Fotografi adalah seni kreatif, dengan cara menghasilkan gambar dan 

cahaya dengan cara merekam atau radiasi elektromagnetik pada film. 

(IDS|Internasional Design School, 2015) 

 

• Media sosial 

Media sosial menurut Indika, R.D., & Jovita, C. (2017) merupakan tindakan 

komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mengambil konsumen atau 

perusahaan dengan berbagai bentuk, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, nilai jual,  dan image perusahaan melalui media elektronik 

daring 

 

 

 

1.8. Metode Perancangan 

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

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 anda  
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