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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Era Globalisasi saat ini membuat peningkatan kebutuhan masyarakat 

akan informasi. Seiring dengan peningkatan kebutuhan itu, internet sebagai 

penyalur informasi juga memberikan kemudahan kepada siapa saja terutama 

untuk pelaku bisnis. Ini membuat kalangan bisnis dari start-up hingga korporasi 

dapat mudah melakukan promosi terutama promosi video atau yang bisa disebut 

digital marketing (Wijaya, 2018). 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Telkomsel DigiAds (Bizinsight, 

2019) mengenai tren penggunaan video ads, dalam judul ‘Di 2019, dalam 

Indonesia Berpotensi Puncaki Pertumbuhan Pasar Digital Advertising’, didukung 

data yang dihimpun oleh PubMatic “video menjadi faktor pendorong utama dalam 

pertumbuhan angka belanja iklan digital. Diprediksi, peningkatan di ranah ini 

dapat mencapai lebih dari 70 persen hanya dalam kurun waktu empat tahun 

(2018-2022).” Didukung lagi oleh riset yang dilakukan oleh Nielsen Cross-

Platform 2017 dalam judulnya ‘Tren Baru Di Kalangan pengguna Internet Di 

Indonesia”, disebutkan bahwa dalam konsumen dengan kelompok usia 21-49 

Tahun dengan persentase lebih dari 30% seringkali melakukan pembelian 

produk setelah melihat video online. Ini yang membuat semua perusahaan 

berlomba-lomba untuk memberikan budget besar ke dalam digital marketing 

mereka (Stewart, et al., 2019). Karena bisnis mulai membutuhkan untuk 

membuat promosi video yang semenarik mungkin, seringkali dalam prosesnya 

pembuatan video itu diserahkan kepada jasa produksi video atau yang sering 

disebut dengan production house. 

Production House merupakan bisnis yang menawarkan jasa produksi 

video untuk promosi bisnis lain (Wijaya, 2018). Jenis video yang diproduksi 

bermacam macam bisa video promosi, video testimoni, video dokumentasi 

maupun film pendek. Dalam penerapannya beberapa production house memiliki 

spesialisasi masing-masing salah satunya adalah pembuatan video digital bagi 

konten media sosial. Salah satunya adalah ‘64VISUALS’. ‘64VISUALS’ 

merupakan Digital Video Production Company yang bergerak dalam jasa 

produksi video digital bagi bisnis berkembang atau sering kali disebut startup 

business untuk mendukung dalam pengembangan media promosi bisnis 
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tersebut. ‘64VISUALS’ pun sudah berdiri sejak tanggal 6 April 2019. 

Pengambilan nama dari ‘64VISUALS’ didasarakan dari tanggal berdiri 

perusahaan yaitu tanggal 6 bulan 4. Selain itu angka 64 juga diambil dari filsosofi 

waktu dimana mulainya matahari terbit dan terbenam yaitu sekitar jam 6 pagi 

untuk terbit dan 4 sore untuk terbenamnya yang dimana itu adalah waktu terbaik 

untuk mengambil video, sesuai dengan moto kami untuk selalu memberikan 

konten yang terbaik. Fokus jasa yang ditawarkan adalah segala video komersial 

termasuk video promosi, testimoni dan video produk dengan platform 

penyebaran IGTV, Youtube ads, facebook ads, dan tidak menutup kemungkinan 

platform lain. Inovasi yang ditawarkan dari bisnis ini adalah spesialisasi dalam 

penggunaan naratif dan deskriptif storytelling dalam konten yang dihasilkan.  

Berikut STP (Segmentation, Targeting, Positioning) dari ‘64VISUALS’: 

a. Segmentation: 

i. Demografis: Pria dan wanita, dewasa berumur dari 21-50 

Tahun, dengan pekerjaan wiraswasta, pekerja kantoran 

dan mahasiswa.  

ii. Geografis: Calon konsumen yang berdomisili di Surabaya 

dan sekitarnya. 

iii. Psikografis: Memiliki gaya hidup mewah, suka memiliki 

barang atau jasa yang berkualitas baik.  

b. Targeting: Calon konsumen yang membutuhkan produksi segala 

video komersial termasuk video promosi, testimoni dan video 

produk dengan platform penyebaran IGTV, Youtube ads, facebook 

ads dan sejenisnya. 

c. Positioning: ‘64VISUALS’ menempatkan diri sebagai perusahaan 

yang mengedepankan kualitas karya dan nilai yang lebih dengan 

visi kolaborasi antar perusahaan dengan klien dan rekan kerja 

agar dapat mencapai keinginan dan kepuasan bersama.  

Berikut beberapa analisa dari kompetitor-kompetitor ‘64VISUALS’ 
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Studio Antelope  

 Studio Antelope merupakan Audio & Visual Production yang berlokasi di 

Jakarta. Studio Antelope merupakan pemain baru dalam dunia komersial dengan 

visi mereka membuat konten yang mengedukasi. Mengerjakan berbagai proyek 

komerisal, short film dan juga web series. 

Tagline: 'We Create Content for All Screen’ 

Gaya Desain: Swiss Style. Menekankan penggunaan unsur manusia dalam 

elemen desain mereka  

Logogram: Logo Rusa sebagai logogram mereka diambil dari kata ‘Antelope'. 

Logotype: 'Studio Antelope' dalam keluarga serif. 

Warna Korporat: Penggunaan warna maroon sebagai warna utama untuk 

sebagai representasi dari visi mereka yaitu ambisi untuk menjadi rumah bagi 

Filmmaker muda untuk berkarya bersama. 

Typeface Korporat: Jenis typeface Sanserif Source Sans Pro, Bold untuk 

headline dan normal untuk body.  

Media Promosi: Website, Instagram, Youtube, Blog, penjualan Merchandise.  

 

 
Gambar 1.1.1 Logo Studio Antelope 

(Sumber: https://www.studioantelope.com/)  

 

  
Gambar 1.1.2 Typeface yang digunakan Studio Antelope 

(Sumber: https://www.studioantelope.com/) 

 

Berikut merupakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity 

dan Threat) yang dimiliki oleh Studio Antelope:  
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• Strength: Memiliki platform sosial yang sangat lengkap mulai dari Website, 

Instagram, Facebook, Youtube bahkan memiliki Behance untuk 

menampilkan portfolio. Sudah Memegang banyak Brand besar. 

Menggunakan pendekatan humanistik untuk menyentuh penonton serta 

pengikut dari Studio Antelope yang terlihat juga dari gaya desain dan 

konten yang diberikan. 

• Weakness: Startup bisnis baru yang harus berjuang mengalahkan 

Production House besar.  

• Opportunity: Koneksi luas dengan klien-klien seperti sariwangi, blueband, 

dan pepsodent (unilever) memungkinkan untuk mendapatakan repeat 

order dari klien klien tersebut  

• Threat: Banyak Production House baru bermunculan dengan dana besar. 

IGB Media 
 IGB Media atau kepanjangannya Integrated Global Business Media 

merupakan perusahaan branding dan produksi periklanan yang berpusat di 

Surabaya dan Bali. Mengerjakan materi-materi periklanan yang diminta oleh klien 

terutama dalam pembuatan video, fotografi, branding, website dan Augmented 

Reality. Target Pasar yang dituju adalah korporat dan hotel Bintang 5. 

Tagline: 'Your Branding Content Consultant and Digital Media Production 

Solution’ 

Gaya Desain: Swiss Style dengan memadukan Modern Minimalism yang sangat 

mencerminkan target pasar mereka yaitu Korporasi dan Hotel. 

Warna Korporat: Warna Navy dan Putih sebagai warna utama untuk 

menggambarkan 

Kepercayaan dan Integritas perusahaan. 

Logotype: Penggunaan Serif untuk 'IGB' dan Sanserif untuk ‘Media'. 

Logogram: Kotak biru dengan dua garis berbentuk pita bersinggungan. 

Typeface Korporat: Typeface Sanserif Trueno Extrabold untuk Heading dan 

normal untuk Body. 

Media Promosi: Website, Youtube, LinkedIn, Instagram, Facebook.  
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Gambar 1.1.3 Logo IGB Media 

(Sumber: https://www.IGBmedia.com/) 

 
Gambar 1.1.4 Typeface yang digunakan dalam website IGB Media 

(Sumber: https://www.IGBmedia.com/) 

 

 
Gambar 1.1.4 Type Specimen Typeface IGB Media 

 (Sumber: https://www.IGBmedia.com/) 
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Berikut merupakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity 

dan Threat) yang dimiliki oleh IGB Media: 

• Strength: Portfolio yang ditampilkan sangat fokus, terutama dalam portfolio 

hotel. Memiliki gaya video khas yang clean dan warna yang agak tone 

down. Aktivasi sosial media juga lengkap mulai dari website, instagram, 

Youtube, dan LinkedIn 

• Weakness: Portfolio yang ditampilkan hanyalah produksi video tetapi 

produk yang dikerjakan banyak seperti branding, desain, packaging dan 

website.  

• Opportunity: Berpotensi berkembang dandipakai Brand Brand besar 

karena shifting ke media digital, dan harga yang ditawarkan tidak 

semahal PH besar tetapi kualitas video tidaklah berbeda.  

• Threat: Bakal banyak muncul bisnis yang memiliki target pasar yang sama 

terutama di Bali. 

ULF Films 
 ULF Films merupakan rumah produksi video komersial yang berada di 

Surabaya. Mengerjakan berbagai proyek TVC, Digital Video, Event Highlight, 

Broadcast dan juga motion graphic. Kebanyakan projek mengerjakan highlight 

event dan broadcasting. 

Tagline: - 
Gaya Desain: Futurism dengan ciri-ciri visual logo geometris berbentuk serigala. 

Warna Korporat: Warna utama adalah hitam dengan aksen oranye yang 

menggambarkan keseriusan mereka untuk memberikan jasa dengan kualitas 

nasional walau secara geografis terletak di Surabaya. 

Logotype: Typeface Sanserif bertulisan 'ULF Films’ 

Logogram: Geometris bebrbentuk Serigala. 

Typeface Korporat: Sanserif Bold untuk Heading dan Normal untuk body 

Media Promosi: Instagram, Website, Youtube 
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Gambar 1.1.5 Logo ULF FILMS 

(Sumber: https://www.ulffilms.com/) 

 

 
Gambar 1.1.6 Typeface yang digunakan dalam website ULF FILMS 

(Sumber: https://www.ulffilms.com/) 

 

 

Berikut merupakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity 

dan Threat) yang dimiliki oleh ULF Films: 

• Strength: memiliki media promosi yang jelas berupa instagram, facebook 

dan website yang selalu update. Sudah bekerjasama dengan banyak 

brand. 

• Weakness: Hasil video yang medioker. Karena berstatus Production 

House beberapa karya tidak bisa ditampulkan sebagai portfolio karena 

hak cipta sudah dibeli. 

• Opportunity: Harga tidak terlalu mahal membuat dapat bersaing dan 

mengambil sedikit pasar Jakarta. 

• Threat: akan susah bersaing dengan Production House besar lain 

terutama dari Jakarta 

 Ada 3 alternatif strategi visual Brand identity yang dilakukan oleh 

kompetitor-kompetitor yang bisa di adopsi oleh 64VISUALS dalam 

pengembangan bisnisnya:  
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• Strategi Brand identity Studio Antelope: 

o Gaya desain yang modernism yang menggunakan banyak unsur 

fotografi, gaya desain ini dipilih karena Studio Antelope 

mengedapankan visi mereka yaitu rumah bagi semua Filmmaker. 

o Konten promosi sosial media yang diberikan bervariasi terutama 

untuk Instagram ada konten edukasi, review film, tips-tips dan lain 

lain. 

o (alasan) Pemilihan gaya desain modernism karena pembuatan 

video adalah karya bersama sesuai dengan visi misi dari 

‘64VISUALS’. 
• Strategi Brand identity IGB Media: 

o Clean look dengan tampilan desain yang modern, menggunakan 

banyak grafis/foto yang menampilkan matahari terbit atau kegiatan 

positif yang berkaitan dengan produksi video untuk mencerminkan 

semangat mereka dalam membuat karya. 

o (alasan) Pemilihan layout yang clean look dan menggunakan 

elemen fotografi untuk mencerminkan ‘64VISUALS’ sebagai 

sebuah production house dan juga memudahkan untuk orang 

mencari data atau bagian yang ingin mereka cari.    

• Strategi Brand identity ULF Films: 

o Strategi promosi mereka yaitu menampilkan portfolio dan behind 

the scene pengerjaan. 

o Social Media Branding.  

o (alasan) Portfolio adalah hal utama yang akan diminta calon klien 

terutama jika dalam bisnis production house dan itu harus mudah 

diakses oleh calon klien untuk memudahkan klien untuk 

mengetahui kualitas kita terutama adalah pengerjaan sosial 

media. 
 ‘64VISUALS’ ingin dikenal sebagai perusahaan yang modern, inspiratif 

dan kompeten di bidangnya. Berdasarkan strategi yang di gunakan oleh 

kompetitor, 64VISUALS akan mengadapatasi beberapa strategi yaitu 

penggunaan gaya desain modernism, layout clean look yang menampilkan 

fotografi, dan branding media sosial yang menampilkan portfolio serta behind the 

scene kegiatan produksi.  
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 Saat ini ‘64VISUALS’ memiliki masalah yaitu belum adanya identitas 

yang merepresentasikan brand serta kurangnya awareness di masyarakat 

Surabaya khususnya, karena ‘64VISUALS’ masih Brand startup. Menurut Alina 

Wheeler, 2018, Strategi Brand yang efektif memiberi yang menyatukan segala 

aspek, di mana semua visi, misi, dan komunikasi diselaraskan. Penggunaan 

gaya desain, layout dan pemilihan media promosi diseleraskan untuk 

mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan baik ke audiens internal maupun 

eksternal seperti klien. Oleh karena ‘itu 64VISUALS’ membutuhkan perancangan 

identitas Brand dan media promosinya yang terselaraskan. 

1.2. Rumusan Masalah  
Bagaiamana merancang Brand identity dan media promosi Brand 

‘64VISUALS’? 

1.3. Tujuan Perancangan 
Perancangan Brand identity dan media promosi Brand ‘64VISUALS’. 

1.4. Spesifikasi Perancangan  
A. Brand Concept 

B. Brand Idea and Strategy 

a. Graphic Standard Manual 

i. Brand/Logo 

ii. Stationary (Business Card, Letterhead, Envelope, Stamp) 

b. Brand Marketing Application or Corporate Assets 

i. Office or Office tools design 

ii. Transportation design 

1.5. Manfaat Perancangan  
a) Sumbangsih terhadap ilmu Desain Komunikasi Visual 

b) Membentuk Brand identity yang sesuai dengan value ‘64VISUALS’ 

c) Membangun awareness orang Surabaya akan Brand ‘64VISUALS’ 

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: IImu Desain Komunikasi Visual, Ilmu Branding, Ilmu Brand 

image, Ilmu Brand identity, Ilmu Promosi, Ilmu Media Sosial dan Ilmu 

Videografi. 
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2. Batasan Waktu: 1 Oktober 2019 - 30 Mei 2020 

3. Batasan Pengumpulan Data: Wilayah Surabaya 

4. Batasan Teknologi dan Material: Adobe Photoshop CC 2020 sebagai 

penggunaan laptop untuk kepentingan desain digital, printing, cutting, 

Adobe Premiere CC 2020 sebagai software untuk mengedit video, 

Adobe Illustrator CC 2020 sebagai software untuk membuat desain. 

Media promosi cetak (offline) dan Media promosi media sosial (online). 

1.7. Definisi Istilah    
1. Branding: Branding adalah proses penting yang digunakan untuk 

membangun kesadaran dan memperluas loyalitas pelanggan. (Wheeler, 

2018) 

2. Brand identity: Brand identity dapat didefinisikan sebagai satu set media 

komunikasi terkait merek yang unik dalam bentuk slogan dan janji yang 

diberikan perusahaan kepada pelanggan dan menciptakan identitas baru 

atau memperbaharui identitas mereka sebelumnya. (Mirabi & Mojtahedi, 

2018) 

3. Brand image: Brand image adalah keyakinan customer dan kepercayaan 

yang digenggam oleh customer, seperti yang dicerminkan pada asosiasi 

atau ingatan konsumen (Venessa & Arifin, 2017) 

4. Promotional Media: Promotional media adalah sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan, produk, dan jasa agar dapat 

memperkenalkan hal tersebut kepada khalayak umum (Wibisono, 2017) 

5. Media Sosial: Media sosial merujuk ke situs web dan aplikasi yang 

dirancang untuk memungkinkan orang berbagi konten dengan cepat, 

efisien, dan secara waktu nyata (Hudson, 2019) 

6. Videografi: Videografi adalah seni yang melibatkan unsur visual dan 

audio, dengan adanya kombinasi antara dua unsur tersebut membuat 

karya seni videografi menjadi terlihat lebih hidup (Bagaskara, 2018) 
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1.8. Metode Perancangan 
 

 

 

  

 

 
 

  


