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Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perlahan mulai bermunculan bisnis-bisnis modifikasi toys

melalui online marketplace ataupun sosial media. Modifikasi / custom toys

digemari oleh kalangan kolektor mainan, baik itu action figure, modelkit, diecast,

dan sejenisnya. Karena memiliki design yang khas dan unik. Terdapat beberapa

bisnis custom toys yang dikenal di kalangan kolektor toys, yang menawarkan

jasa sepeeti, custom painting, custom detail, recast, sculpting, dan diorama

Awal mula diorama berasal dari Perancis pada tahun 1823. Diorama

memiliki arti yakni ‘melalui pandangan’. Orang pertama yang menciptakan

diorama adalah Daguerre dan Charles Marie Bouton. Diorama pertama

dipamerkan di London pada 29 September 1823 (wiki,2018). Diorama

merupakan sebuah design miniatur untuk menampilkan sebuah situasi yang

ingin digambarkan secara fisik, biasa digunakan sebagai replika dan menjadi

pelengkap pada toys untuk mendapatkan kepuasaan akan sebuah action.

Namun tidak banyak orang mengenal dan mengerti seperti apa diorama dan

tidak semua bisa membuat sebuah diorama sendiri sesuai keinginan

mereka.(KBBI.web.id/diorama)

Oleh karena itu HITOMEG menawarkan sebuah jasa yang ditujukan untuk

mainan/Toys. Dimana jasa ini menawarkan pembuatan diorama bagi konsumen

yang berasa kesulitan membuat sendiri maupun mereka yang ingin

mendapatkannya tanpa harus bingung apa saja yang mereka perlukan. Maka

dari itu bisnis ini mementingkan keinginan pasar dalam mempermudah mereka

mendapat yang mereka mau.

Positioning diperlukan untuk membidik, mengenalkan brand, membangun

awareness, ketertarikan, keinginan terhadap suatu brand sehingga usaha

marketing yang dilakukan tepat sasaran dan mendorong orang untuk membeli.

(Edward et al, 2016). Identitas tidak hanya dilihat dari kualitas dan value produk

semata, tetapi juga dari brand identity yang kuat sehingga dapat membedakan

suatu jasa dengan jasa lainnya (Wheeler,2018)

Target market yang ditunjuk adalah Niche Market, karena produk jasa yang

ditawarkan hitomeg hanya mencakup jangkauan kalangan pecinta mainan saja,
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dimana target pasar memiliki usia diata 18tahun, berjenis kelamamin laki-laki

maupun perempuan, berstatus kerja atau sudah berpenghasilan, dengan kondisi

sosial menengah atas.(‘’Dibalik kegemaran koleksi figure’’, Tirto.id, November

2016)

Masalah yang dihadapi bisnis Hitomeg diantaranya :

Hitomeg sudah berdiri sejak 2015, namun kurangnya awarness terhadap

identitas hitomeg dikalangan pecinta toys, dimana Hitomeg sebelumnya

merupakan reseller modelkit yang sekarang berganti ke jasa pembuatan diorama

yang dikerjakan secara manual, serta promosi yang tidak aktif dalam berinteraksi

dengan konsumen. Karena hal itu, brand Hitomeg perlu membangun identity dari

awal untuk membangun image yang baru ke konsumen.

Brand identity yang kuat dibangun secara perlahan dengan membuat

promotional tool yang sesuai dengan target pasar seperti halnya kompetitor

berikut :

1.1.4.1. Little oz Work (LoW)
Image 1.1

Salah satu kompetitor yang berada di jakarta, yang di dirikan oleh

Raden Olka Ramelakawa. LoW sendiri sudah menjalankan bisnis comission

work sejak 2010 hingga saat ini. Beliau sering mengikuti kontes yang

diadakan secara lokal maupun international untuk memamerkan karyanya.
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Target market yang dimiiliki adalah orang-orang pecinta toys yang

ada di dalam komunitas sekitar jakarta maupun komunitas umum

seindonesia yang mengenalnya melalui event dan foto-foto karyanya yang

di dokumentasikan media.

Strategi komunikasi visual yang digunakan oleh kompetitor yang pertama

yaitu dengan melakukan dokumentasi proses pengerjaan model toys yang

dikerjakan tiap minggunya dalam bentuk foto-foto yang di masukan ke

media social (Facebook dan Instagram).

Strategi kedua yaitu dengan mempromosikan diri secara langsung

dihadapan konsumen maupun calon konsumen dengan mengikuti event-

event toys yang ada, dengan begitu target konsumen dapat melihat secara

langsung seperti apa bentuk dan hasil karya yang dibuat.

1.1.4.2. Sinar Toys
Image 1.2

Merupakan toko mainan yang menyediakan figure, modelkit dan

comissionwok yang berada di Solo dan Klaten. Sinar toys di dirikan oleh

Christian Erry. Sinar toys sudah berdiri sejak 2013. selain sebagai toko,

sinar toys sering menjadi pengisi acara event toys/jepang di kawasan

yogyakarta maupun solo.
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Target market utama dari sinar toys sendiri adalah pecinta toys di

kawasan yogyakarta dan jawa tengah.

Strategi komunikasi visual yang digunakan oleh kompetitor yang

pertama yaitu dengan membuka stand di event sehingga bisa datang untuk

membeli barang tanpa harus ke toko. Kedua, menjadi panitia didalam event

ataupun sebagai sponsor dari event toys/jepun tersebut.Strategi yang ketiga

yaitu dengan mempromosikan diri didalam komunitas dengan mengadakan

sebuah workshop atau event perlombaan atau give away.

1.1.4.3. Luthfi Leo

Image 1.3

Salah satu kompetitor yang menerima comission di bidang painting,

sudah melakukan jasa ini sejak 2016. Awal comissionwork yang dikerjakan

hanya repainting menggunakan spraycan dan kini sudah menggunakan

airbrush sebagai media paintingnya.

Target market yang dituju adalah pecinta toys yang melihat dan

mengenal jasanya melalui postingan karya-karyanya melalui instagram dan

facebook komunitas.

Strategi komunikasi visual yang digunakan oleh kompetitor yang pertama

yaitu dengan melakukan update karyanya dalam bentuk foto dokumentasi di

media social yang dikunakan. Strategi kedua yang digunakan dengan menjual
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hasil-hasil repainting pribadi ke konsumen sebagai dokumentasi tambahan dan

meningkatkan review konsumen.

Dari data-data yang didapatkan melalui wawancara terhadap kompetitor,

strategi komunikasi visual yang dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan

awarness hitomeg antara lain:

 Menggunakan median social (Facebook dan Instagram) sebagai media

promosi utama. Mengisi konten dengan foto produk lengkap dengan proses

pembuatannya secara bertahap dan memberi sedikit keterangan pada caption

post.

 Membangun image secara online melalui media social dan secara

offline dengan mengikuti event perlombaan yang karyanya langsung

diperlihatkan ke target market.

 Mempromosikan diri dengan mengadakan event(lombadan workshop) di

didalam sebuah komunitas untuk membangun image dan meneggunakan media

social sebagai media promosi untuk menarget pasar secara luas.

Ketiga strategi komunikasi visual komepetitor tersebut akandiadaptasi

kedalam Hitomeg sebagai solusi dari permaslahanyang dialami Hitomeg dalam

membangun brand identity dan media promosi dari Hitomeg. Brand image akan

membangun brand identity dari Hitomeg untuk menyampaikan brand vakue dari

jasa yang ditawarkan ke konsumen. Brand indentity dapat disampaikan melalui

graphic design berdasarkan elemen dan atribute dari brand identity

( Wheeler,2018). Media soscial dimasa kini sangat berpengaruh terhadap

berbagai hal, khususnya segment market komiunitas. Ini memberikan

kesempatan dan akses bagi bisnis untuk berinteraksi social secara online

(Mills,Plangger,2015)

Strategi yang ingi difokuskan adalah membangun awareness masyarakat

melalui brand idenitiy dan media social, karena saat ini brand dari Hitomeg masih

belum dikenal oleh target pasar sehingga perlu membangun Image yang lebih

kuat lagi. Semakin baik brand image suatu produk akan mempengaruhi

keputusan konsumen dalam membeli /menggunakan produk yang ditawarkan.

Kualitas produk yang baik dan harga barang yang terjangkau juga menjadi fakto

konsumen mengambil keputusan untuk membeli (Pratama,et al.,2017)
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1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang brand identity untuk bisnis hitomeg dalam

meningkatkan awarness terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen

maupun calon konsume, beserta media promosinya.

1.3. Tujuan Pengembangan Proyek (Tujuan Perancangan)

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang Brand Identity

beserta media promosi yang sesuai dengan produk Hitomeg guna meningkatkan

awarness dari masyarakat.

1.4. Spesifikasi Perancangan

1.Brand Concept (Big Idea)

Perancangan ide dan strategi brand yang dapat dilihat secara visual

maupun verbal beserta atribut yang mengikutinya.

2.Graphic Standard Manual (GSM)

GSM memuat filosofi logo/brand yang terdiri dari elemen, proporsi, posisi,

typeface, dan gaya design. GSM juga membahas tentang penggunaan

logo yang salah, minimum size dari logo, variasi warna, dan penggunaan

tipografi. Adapun stationary design yang mendukung GSM seperti,

letterhead, business card, envelope, dan stamp.

3. Brand Marketing Application on Corporate Assets

Memuat perancangan pengaplikasian brand terhadap media promosi dan

pemasaran melalui office tool dan transportasi.

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

concept)

1.5. Manfaat Perancangan
Manfaat perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun brand identity yang kuat untuk bisnis Hitomeg

2. Menjadi pembeda antara bisnis diorama Hitomeg dan bisnis diorama

lainnya

3. Meningkatkan value dan daya tarik brand Hitomeg

4. Kontribusi bagi teori ilmu Desain Komunikasi Visual
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1.6. Batasan Perancangan

DI dalam perancangan ini, ada pula batasan perancangan sebagai berikut::

a) Batasan ilmu

Ilmu seputar Desaign Komunikasi Visual , ilmu branding, ilmu marketing dan

Enterpreneurship

b) Batasan material

Material yang digunakan untuk perancangan toys berupa material

kostumisasi berupa cat, coumpoun, clay, chissel, amplas dan meterial

lainnya untuk pembuatan media pendukung brand activation.

c) Batasan teknologi

Penggunaan printing, cutting dan laser untuk kepentingan brand, serta

perlengkapan kamera (lighting, layar, dan lain-lain) untuk foto produk,

software 3d max, maya, adobe ilustartor dan foto pendukung lainnya.

d) Batasan waktu

1.7. Definisi Istilah

Berdasarkan tujuan penelitian, maka topik-topik yang literatur yang perlu di

teliti antara lain : Media Promosi,Comissionwork, Social Media Marketing,

Branding Identity, Brand image

 Media Promosi

Promosi adalah komunikasi dari para penjual yang menginformasikan ,

membujuk , dan mengingatkan calon pembeli akan suatu produk dalam rangka

mempengaruhi pendapat dan respon mereka (Sudayat,2012), sedangjkan media

promosi merupakan alat atau saran yang digunakan untuk promosi ((Ardhi,2013)

dalam (Amaliah, et al.,2015)).Media promosi yang saat ini paling banyak

digunakan masyarakat adalah media online marketing, selain itu juga

menggunakan pull strategy, yaitu dengan meyakinkan konsumen untuk mencoba

dan membeli kembali.

 Comissionwork

Comissionwork adalah Biaya yang dibayarkan oleh trader atau investor

kepada brokern atas jasa pemenuhan transaksinya (Alpari-Asia,2014). Dengan

kata lain comissionwork merupakan kepuasan seseorang yang di dapat dengan
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membayar jasa orang lain untuk memeuhi sebuah pekerjaan yang tidk bisa sang

investor kerjakan sendiri.

 Social Media Marketing

E_comerece (Elctronic marketing) adalah suatu proses pemasaran yang

menggunakan teknologi komunikasi elektronik khususnya internet (Chaffey,2000).

Media sosial adalah Sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan

dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi

tanpa dibatasi ruang dan waktu (Jefferly H, 2018). Pemasaran media social

adalah upaya strategis untuk terus memperdalam hubungan antara bisnis dan

audience secara terus-menerus, akan mendorong mereka untuk lulus dari

prospek pembeli ke loyalis (Funk, 2013). Disisi perusahaan, media

mempermudah dalam penyebaran promosi , jnagkauan luas, mengurangi biaya

promosi, dan mempermudah melakukan transaksi dengan konsumen.

 Brand Identinty

Brand adalah janji perusahaan untuk memberikan serangkaian fitur, manfaat,

layanan, dan pengalaman khusus secara konsisten kepada pembeli (Kotler 2005

hal.250). Awarness adalah Suatu bentuk kesadaran yang dimiliki oleh setiap

individu untuk selalu memperhatikan / waspada terhadap segala sesuatu yang

ada disekitarnya (GMF-Aeroasia,2016).Brand Identity adalah asosiasi brand

yang diciptakan dan dipertahankan secara konsisten sehingga mencerminkan

tujuan dan janji brand. Sedangkan brand identity adalah alat yang digunakan

untuk membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. (Lee et al, 2015)

Brand identity digunakan sebagai tolak ukur untuk menyampaikan esensi dari

identitas Beautea kepada konsumen sehingga benar adanya dan tidak

menyimpang.

 Brand Image

Brand image adalah pandangan, persepsi atau kesan pelenggan

terhadap suatu merek (Yasmin, 2017). Brand image dapat ditingatkan dari segi

aspek fungsional yaitu manfaat dari suatu produk, design, packaging dan

positioning (Keller, 2016). Berkaitan erat dengan brand identity, brand image

adalah persepsi yang yang ingin disampikan Hitomeg kepada audiens.
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1.8. Metode Perancangan

Table 1.1
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