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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Peluang Bisnis 
Saat ini, perekonomian di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat dan 

signifikan dari tahun ke tahun. Menurut Kamil (2015), hal ini dikarenakan adanya program 

pengembangan ekonomi ke arah industri kreatif yang merupakan bagian dari MP3EI (Master 

Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) sebagai wujud optimisme 

aspirasi untuk mewujudkan visi Indonesia dimana Indonesia menjadi negara yang maju. 

Salah satu industri kreatif yang peminatnya cukup banyak di Indonesia adalah industri 

fotografi komersial. Hal ini dinyatakan juga oleh Prabowo (2018) yaitu, fotografi semakin 

diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini dilihat dari banyaknya jumlah peminat fotografi 

yang ada di Indonesia. Hal ini diperkuat dalam pernyataan dan pemaparan gambar 1.1 oleh 

Budi dan Ghazali (2015) yang menyatakan bahwa, saat ini, banyak komunitas fotografi yang 

bermunculan di Indonesia karena perkembangan dari teknologi fotografi dan internet. Hal ini 

juga dapat dilihat dari adanya portal fotografi di Indonesia yang di katakan sebagai komunitas 

fotografi online terbesar se Asia Tenggara. 

Jenis fotografi yang paling banyak diminati oleh para fotografer adalah fotografi 

komersial. Hal ini dinyatakan oleh Pratama (2019) yaitu, fotografi komersial merupakan salah 

satu jenis fotografi yang banyak disukai di kalangan fotografer, karena fotografi komersial 

memiliki peluang dalam ekonomi yang menjanjikan. 

Namun, kamera yang digunakan oleh para fotografer pastinya memiliki keterbatasan-

keterbatasan dalam pengambilan gambar. Oleh sebab itu, dibutuhkannya suatu proses 

editing pada hasil foto agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dari sebelumnya. Himawan 

dan Budi (2016) menyatakan hal yang serupa, umumnya kamera memiliki keterbatasan-

keterbatasan dalam menghasilkan sebuah foto sehingga gambar akhir dari kamera selalu 

Gambar 1. 1. Perkiraan Persebaran Jumlah Komunitas Fotografi di Indonesia 

Sumber : Buku Ekonomi Kreatif : Rencana Pengembangan Fotografi Nasional 

2015-2019 
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melewati proses editing dahulu. Digital imaging merupakan salah satu teknik editing yang 

memiliki kemampuan untuk memaksimalkan foto karena adanya keterbatasan-keterbatasan 

yang dimiliki kamera sehingga dari sini, dapat disimpulkan bahwa digital imaging telah 

menjadi salah satu elemen yang penting dalam menghasilkan gambar akhir. 

Selain menjadi bagian yang penting dalam menghasilkan foto yang maksimal, digital 

imaging juga banyak digunakan akhir-akhir ini. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan Manik 

(2018) yaitu, digital imaging saat ini marak dalam produk iklan media cetak. Setiap iklan cetak 

atau apapun jenisnya harus melalui proses manipulasi secara visual agar terlihat modern dan 

tampil cantik.  

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Himawan dan Budi (2016) yaitu, hasil riset 

menyatakan bahwa beberapa fotografer mengatakan hampir semua foto yang dihasilkan 

mereka membutuhkan proses editing dan sebagian besar fotografer menyatakan bahwa 

mereka membutuhkan jasa digital imaging dalam meningkatkan kualitas hasil foto mereka.  

Melihat peluang ini “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” mulai beroperasi sejak April 

2019 dengan menawarkan jasa digital alteration dengan penambahan value dimana “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” selain menawarkan jasa digital retouch juga menawarkan jasa 

untuk melakukan finishing foto menggunakan teknik digital imaging enhancement, restoration, 

dan creativity. 

 

 Target Konsumen 
Target market yang di tuju oleh “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” adalah B2B 

dalam arti lain business to business dimana “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

menargetkan sesama perusahaan yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu jasa 

fotografi khususnya daerah Surabaya dan Jakarta dimana fotografer merupakan experiencer 

sehingga bagi yang belum pernah memakai jasa “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

dapat mencoba untuk mendapatkan pengalaman dari jasa yang ditawarkan dan bagi yang 

membutuhkan jasa digital alteration dapat dimakksimalkan hasil fotonya. Selain itu, target 

konsumen juga merupakan perusahaan perseorangan yang terdiri dari individu sebagai 

pemilik modal, pemimpin, pengelola serta memiliki skala perusahaan yang mikro karena 

merupakan perusahaan perseorangan.  

 

Customer Behavior dari target market : 

• Frekuensi dalam penggunaan jasa adalah 1 bulan 1-3 kali (tergantung ada tidaknya 

projek foto yang perlu melalui proses digital alteration) 

• Kegunaan jasa yang diharapkan dari target market adalah untuk memperindah foto dan 

memaksimalkan hasil foto customer 
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• Loyalitas customer yaitu customer sangat loyal karena sering terjadi repeat order 

• Kesiapan untuk membeli dari target market adalah terkadang masih belum siap 

membeli karena harga yang dikatakan tergolong mahal sehingga sering terjadi proses 

tawar menawar 

 

 Permasalahan yang dihadapi 
Masalah yang dihadapi perusahaan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” selama 

usaha berjalan yaitu dari April adalah kesulitan untuk menjangkau customer baru sehingga 

dapat dikatakan bahwa “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” memiliki masalah dalam hal 

memarketingkan jasa yang ditawarkan. Selain marketing, “Michelle Sinatra Digital Alteration 

Artist” tergolong perusahaan yang baru sehingga masih banyak yang belum mengenal 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dan jasa apa yang ditawarkan dengan jelas sehingga 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” butuh untuk meningkatkan brand awareness 

perusahaan.  

 

 Kompetitor Bisnis 
Seperti yang telah disebutkan diatas, kompetitor yang dimiliki perusahaan ada 3 yaitu 

Christine K. Siregar dan Arlen Augusti Chan karena merupakan freelancer dalam digital 

retouch di Surabaya sama seperti “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” sedangkan Galih 

Suprayogo adalah kompetitor yang merupakan freelancer dalam digital retouch di Yogyakarta.  

Berikut akan disajikan penjabaran kompetitor, analisis Strength, Weakness, Opportunity, 

dan Threat (SWOT), serta strategi visual dari kompetitor. 

a. Christine K.Siregar 

Christine K. Siregar adalah seorang freelance retoucher dari Surabaya yang dulu 

pernah magang di Studio 47 Jakarta milik Glenn Prasetya sebagai retoucher dan merupakan 

lulusan Desain Komunikasi Visual (DKV) di Universitas Kristen Petra (UKP) Surabaya. Target 

market yang ditujunya adalah fotografer yang bergerak di bidang fotografi beauty dan fashion. 

Gambar 1. 2. Profil Instagram Christine K.Siregar 

Sumber : https://www.instagram.com/christineksiregar/?hl=en 
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Berikut adalah SWOT dari Christine K. Siregar : 

STRENGTH 

• Pengalaman dan ilmu yang banyak. 

• Portfolio sudah banyak. 

• Model pada portfolio dari agency yang bergengsi dan ternama. 

• Sering bekerja sama dengan fotografer yang ternama. 

• Customer loyal memakai jasanya. 

• Real client. 

WEAKNESS 

• Kurangnya marketing sehingga tidak ada client baru yang beda. 

• Kurang aktif dalam melakukan postingan karya di media sosial sehingga kurang 

awareness. 

• Tidak memiliki branding yang jelas. 

OPPORTUNITY 

• Jasa retouch mulai dikenal sehingga pasar mulai banyak. 

• Customer yang loyal dan cocok dengan jasa yang diberikan. 

THREAT 

• Banyak freelance retoucher lainnya. 

Berikut adalah strategi visual dari Christine K. Siregar : 

Gambar 1. 4. Post Instagram Christine K.Siregar 

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

Gambar 1. 3. Highlight Story Instagram Christine K.Siregar 

Sumber : https://www.instagram.com/christineksiregar/?hl=en 
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• Melakukan publikasi portfolio pada instagram sebagai sarana digital marketing. 

• Hashtag menggunakan nama sendiri yaitu #christinesiregar. 

• Caption berisi judul karya untuk siapa dan judul tema foto, penggunaan hashtag yang 

berhubungan dengan digital retouch baru dilakukan beberapa hari ini (diletakkan pada 

message) , dan  mencantumkan nama account instagram key partner yang ikut terlibat. 

• Publikasi foto menggunakan 1 grid instagram dengan tema yang sama (berisi 3 foto 

berbeda dengan tema yang sama dipublikasi masing-masing). 

• Pada highlight story instagram ditulis judul highlight story yang sudah di desain 

minimalis dengan menggunakan font sans serif berisi projek yang pernah di kerjakan 

baik yang online hasilnya maupun yang dicetak serta behind the scene proses 

photoshoot. 

• Foto portfolio di dominasi model asia dibandingkan bule ( 10 :1 ). 

• Semua portfolio adalah hasil kerja bersama real client bukan stok foto. 

 

b. Arlen Augusti Chan 

Arlen Augusti Chan merupakan seorang retoucher asal Surabaya yang mendalami 

digital retouch, digital imaging dan juga compositing. Ia bekerja sama dengan Apix10 yang 

merupakan studio yang fokus di bidang Retouching, CGI, dan Compositing. Target fotografer 

yang bergerak di bidang fotografi Beauty dan Fashion.  

Berikut adalah SWOT dari Arlen Augusti Chan : 

STRENGTH 

• Pengalaman bekerja sama dengan fotografer luar negeri. 

• Pengalaman dan ilmu yang banyak ditimbah saat bekerja di Apix10. 

• Model pada portfolio dari agency yang bergengsi dan ternama. 

• Bekerja sama dengan agency untuk mendapatkan client. 

• Bisa melakukan composite. 

Gambar 1. 5. Profil Instagram Arlen Augusti Chan 

Sumber : https://www.instagram.com/arlund.rek/?hl=en 
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WEAKNESS 

• Kurang aktif post karya di media sosial sehingga kurang awareness. 

• Belum mendapatkan real client karena masih menggunakan stok foto. 

• Portfolio belum banyak. 

• Tidak memiliki branding diri yang jelas. 

OPPORTUNITY 

• Jasa retouch mulai dikenal sehingga pasar mulai banyak. 

THREAT 

• Banyak freelance retoucher lainnya. 

Berikut adalah strategi visual dari Arlen Augusti Chan : 

Gambar 1. 7. Highlight Story Instagram Arlen Augusti Chan 

Sumber : https://www.instagram.com/arlund.rek/?hl=en 

 

Gambar 1. 7. Post Instagram Arlen Augusti Chan 

Sumber : https://www.instagram.com/arlund.rek/?hl=en 

Gambar 1. 6. Website Arlen Augusti Chan 

Sumber : https://arlenchan94.wixsite.com/arlenaugusto 
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• Mempublikasikan karya website dengan menggunakan domain lain sehingga pada 

belakang nama website terdapat nama website yang digunakan untuk membuat website 

milik Arlen (...wixsite.com). 

• Melakukan publikasi portfolio pada instagram sebagai sarana digital marketing. 

• Menggunakan 2 hashtag dengan nama sendiri yaitu #arlenaugusto dan #arlundrek. 

• Hashtag diletakkan pada caption dan berisi hashtag yang berhubungan dengan retouch. 

• Publikasi foto pada instagram jarang menggunakan 1 grid karena terkadang ada foto 

yang berbeda warna pada 1 grid. 

• Memiliki story highlight berisi karya retouch dan before after dari foto yaitu sebelum dan 

sesudah dilakukan retouch dengan foto profil highlight story berupa icon warna warni. 

• Foto portfolio yang dipublikasikan hanya berisi model bule. 

• Pada website terdapat portfolio online dan jenis digital imaging yang pernah dilakukan 

seperti compositing dan digital retouch serta before after foto tersebut dan memiliki 

portfolio untuk composite yang hanya dipublikasi di website. 

• Portfolio diambil dari stok foto fotografer luar negeri yang bisa didapatkan gratis. 

 

c. Galih Suprayogo 

Galih Suprayogo merupakan digital retoucher asal Yogyakarta yang bekerja sama 

dengan Creative Agency yang mencakup make up artist, fotografer, stylist dan digital imaging 

artist yaitu Cre8.Beauty. Target market yang dituju adalah fotografer yang bergerak di bidang 

fotografi Beauty dan Fashion.  

Berikut adalah SWOT dari Galih Suprayogo : 

STRENGTH 

• Networking dengan fotografer banyak dan bagus. 

• Pengalaman dan ilmu yang banyak. 

• Model pada portfolio dari agency yang bergengsi dan ternama. 

• Sering bekerja sama dengan fotografer yang ternama. 

Gambar 1. 8. Profil Instagram Galih Suprayogo 

Sumber : https://www.instagram.com/gsuprayogo/?hl=en 
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• Ikut bekerja pada agency sehingga dapat mendapatkan client dari agency. 

• Portfolio real client. 

WEAKNESS 

• Kurang aktif post karya di media sosial sehingga kurang awareness. 

• Portfolio yang ditampilkan kurang banyak. 

• Belum memiliki branding yang jelas. 

OPPORTUNITY 

• Jasa retouch mulai dikenal sehingga pasar mulai banyak. 

THREAT 

• Banyak freelance retoucher lainnya. 

Berikut adalah strategi visual dari Galih Suprayogo : 

Gambar 1. 9. Post Instragram Galih Suprayogo 

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

Gambar 1. 10. Website Galih Suprayogo 

Sumber : https://www.gsuprayogo.com/ 
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• Mempublikasikan karya pada website dengan domain sendiri sehingga terlihat 

professional. 

• Melakukan publikasi portfolio pada instagram sebagai sarana digital marketing. 

• Menggunakan hashtag dengan nama sendiri yaitu #gsuprayogo. 

• Hashtag nama diletakkan pada caption dan berisi hashtag yang berhubungan dengan 

digital retouch. 

• Publikasi foto pada instagram jarang menggunakan 1 grid karena terkadang ada foto 

yang berbeda warna pada 1 grid. 

• Memiliki highlight story berisi karya yang pernah di post orang lain pada media cetak 

maupun online dengan profil gambarnya hanya foto karyanya yang ada pada highlight 

story. 

• Foto portfolio berisi model bule dan asia (2 : 1) karena kurang lebih sama banyak. 

• Pada website terdapat portfolio online maupun yang dipublikasi, daftar client yang 

pernah bekerja sama, dan jenis digital retouch yang pernah dilakukan seperti beauty 

maupun fashion. 

• Semua portfolio adalah hasil kerja bersama real client bukan stok foto. 

 

 Strategi Komunikasi Visual Kompetitor 
Dari data yang telah didapatkan diatas, strategi yang menjadi alternatif untuk mengatasi 

masalah yang dialami oleh “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dari setiap kompetitor 

adalah strategi dalam social media marketing and promotions dan menggunakan website. 

Strategi yang dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi masalah yang dialami oleh 

“Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dari perusahaan Christine K.Siregar, “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” dapat mengadopsi beberapa strategi yaitu melakukan 

publikasi portfolio pada instagram sebagai sarana digital marketing, menggunakan hashtag 

dengan nama sendiri, caption berisi judul karya dan tema karya tersebut, menggunakan 

hashtag yang berhubungan dengan digital retouch (diletakkan pada message), dan  

mencantumkan nama account instagram key partner yang ikut terlibat, publikasi foto 

Gambar 1. 11. Highlight Story Instagram Galih Suprayogo 

Sumber : https://www.instagram.com/gsuprayogo/?hl=en 
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menggunakan 1 grid instagram (berisi 3 foto dengan tema sama yang dipublikasikan masing-

masing satu per satu), pada highlight story instagram ditulis judul highlight story yang sudah 

di desain minimalis berisi projek yang pernah di kerjakan baik yang online hasilnya maupun 

yang dicetak serta behind the scene proses photoshoot. 

Dari perusahaan Arlen Augusti Chan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” dapat 

mengadopsi beberapa strategi visual yaitu melakukan publikasi portfolio pada instagram 

sebagai sarana digital marketing, hashtag diletakkan pada caption dan berisi hashtag yang 

berhubungan dengan digital retouch, memiliki highlight story berisi karya digital retouch dan 

before after dari foto yaitu sebelum dan sesudah foto mengalami digital retouch dengan profil 

foto highlight story berupa icon warna warni, Pada website terdapat portfolio online dan jenis 

digital imaging yang pernah dilakukan seperti compositing dan digital retouch serta before 

after foto tersebut dan memiliki portfolio untuk composite yang hanya dipublikasi di website, 

portfolio diambil dari stok foto fotografer luar negeri yang bisa didapatkan gratis. 

Sedangkan strategi visual dari perusahaan Galih Suprayogo yang dapat dijadikan 

alternatif untuk mengatasi masalah “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” adalah 

mempublikasi karya pada website dengan domain sendiri sehingga terlihat profesional, 

melakukan publikasi portfolio pada instagram sebagai sarana digital marketing, menggunakan 

hashtag dengan nama sendiri (#gsuprayogo), hashtag diletakkan pada caption dan berisi 

hashtag yang berhubungan dengan digital retouch, memiliki highlight story berisi karya yang 

pernah di publikasi orang lain pada media cetak maupun online dengan profil gambarnya 

hanya foto karya yang ada pada highlight story, pada website terdapat portfolio online maupun 

yang dipublikasi, daftar client yang pernah bekerja sama, dan jenis digital retouch yang pernah 

dilakukan seperti beauty maupun fashion. 

 

 Strategi yang Diadaptasi sebagai Solusi 
Dari beberapa strategi yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan beberapa 

strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh “Michelle Sinatra 

Digital Alteration Artist” dengan social media marketing and management dan penggunaan 

website. 

Melakukan publikasi portfolio pada instagram sebagai sarana digital marketing, 

menggunakan hashtag dengan nama sendiri seperti #michellesinatra, caption berisi judul 

karya dan tema karya tersebut, menggunakan hashtag yang berhubungan dengan digital 

retouch (diletakkan pada message), dan mencantumkan nama account instagram key partner 

yang ikut terlibat, publikasi foto menggunakan 1 grid instagram (berisi 3 foto dengan tema 

sama yang dipublikasikan masing-masing satu per satu), pada highlight story instagram ditulis 

judul highlight story yang sudah di desain minimalis berisi projek yang pernah di kerjakan baik 

yang online hasilnya maupun yang dicetak (offline) serta behind the scene proses photoshoot, 
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memiliki highlight story berisi karya digital retouch dan before after dari foto yaitu sebelum dan 

sesudah foto mengalami digital retouch, menggunakan website sebagai sarana digital 

marketing dimana pada website terdapat portfolio online maupun yang dipublikasi di media 

cetak, daftar client yang pernah bekerja sama dan jenis digital imaging yang pernah dilakukan 

seperti compositing, beauty digital retouch maupun fashion digital retouch serta before after 

foto tersebut, serta portfolio dapat diambil dari stok foto fotografer luar negeri yang bisa 

didapatkan gratis. Sedangkan untuk website, strategi yang dapat diterapkan adalah pada 

pembagian menu dispesifikkan seperti beauty, fashion, composite, before and after, dan 

contact. 

Selain itu, strategi komunikasi visual yang akan digunakan “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” sebagai alternatif untuk mengatasi masalah “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist” adalah : 

a. Melakukan brand campaign 

b. Membuat tagline brand untuk membantu menggambarkan “Michelle Sinatra Digital 

Alteration Artist”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: “Bagaimana merancang brand campaign dan membuat media promosi untuk 

meningkatkan brand awareness “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” di kalangan 

fotografer freelance?” 

 

1.3. Tujuan Perancangan 
Tujuan perancangan tugas akhir ini adalah untuk merancang brand campaign “Michelle 

Sinatra Digital Alteration Artist” dan membuat media promosi untuk meningkatkan brand 

awareness di kalangan fotografer freelance. 
 

1.4. Spesifikasi Perancangan 
Berikut adalah spesifikasi perancangan “Michelle Sinatra Digital Alteration Artist” 

mengenai brand campaign dan promotional media, yaitu : 

1. Brand Campaign Concept 

2. Campaign Idea and Strategy 

3. Campaign Theme Theme Concept 

• Theme GSM (Theme philosophy, Theme logo elements) 

4. Integrated Marketing Communication strategy 

• Above The Line Media campaign strategy & design 
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• Below The Line Media campaign strategy & design 

• Social Media/ e-marketing campaign strategy & design 

 

1.5. Manfaat Perancangan 
Manfaat dari perancangan Tugas Akhir ini adalah : 

a) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand campaign serta 

promotional media dalam bidang digital imaging 

b) Menambah keahlian dalam penggunaan software desain 

c) Menambah pengetahuan tentang ilmu brand campaign dan digital imaging 

d)  Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand campaign dalam bidang digital 

retouch untuk membangun brand awareness 

e) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual (DKV), 

khususnya dalam bidang digital imaging 

 

1.6. Batasan Perancangan 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka batasan 

perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Batasan Ilmu : Ilmu Desain Komunikasi Visual (DKV) 

b) Batasan waktu : November 2019 - Mei 2020 

c) Batasan pengumpulan data : Data dikumpulkan dari hasil wawancara expert dan 

extreme user, buku, jurnal dan media yang membahas brand management, marketing 

communication, digital imaging dan consumer behaviour 

d) Batasan teknologi : Penggunaan program Google Scholar untuk mencari jurnal yang 

dibutuhkan, program Capture One sebagai salah satu aplikasi untuk menyiapkan foto 

sebelum diolah dalam Photoshop, adobe Photoshop sebagai program untuk melakukan 

digital imaging, adobe Lightroom sebagai program untuk melakukan digital imaging 

enhancement pada foto, adobe Indesign dan Illustrator sebagai program untuk desain 

media promosi. 

e) Batasan material : Media promosi cetak (offline) dan media promosi sosial media 

(online). 

 

1.7. Definisi Istilah 
a) Brand 

Brand merupakan sebuah istilah, nama, simbol desain atau suatu kombinasi yang 

digunakan untuk mengidetifikasi suatu jasa atau produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan dan digunakan juga untuk membedakan perusahaan dari produk pesaing. 
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b) Brand Awareness 

Brand awareness merupakan kesanggupan calon pembeli untuk dapat mengenali dan 

mengingat kembali sebuah brand sebagai bagian dari suatu kateogori produk.  

c) Brand Campaign 

Campaign adalah serangkaian komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk 

menciptakan beberapa efek besar secara berkelanjutan pada suatu waktu tertentu yang 

beroreontasi pada suatu produk dari brand tertentu. 

d) Promotional media 

Media promosi merupakan sebuah sarana untuk mengkomunikasikan suatu 

jasa/image/produk perusahaan atau hal lainnya untuk dapat dikenal masyarakat dengan 

lebih luas dimana dengan promosi, diharapkan seseorang dapat mengakui, mengetahui, 

mengikatkan diri, memiliki pada suatu jasa/image/produk/barang suatu perusahaan. 

e) Digital Imaging 

Digital imaging adalah sebuah cara untuk mengedit suatu gambar yang dapat berasal 

dari gambar scan dari dokumen asli atau hasil foto yang kemudian akan dimanipulasi 

menggunakan komputer untuk disempurnakan dan menghasilkan gambar dengan hasil 

yang mempesona dan sesuai dengan keinginan seorang desainernya. 

f) Consumer Behavior 

Perilaku konsumen atau consumer behavior merupakan seluruh kegiatan serta 

psikologi yang mendorong sebuah tindakan sebelum melakukan pembelian, saat 

membeli, saat menggunakan, saat menghabiskan jasa dan produk kemudian setelah 

mengalami seluruh proses diatas, akan melakukan evaluasi. 
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1.8. Metode Perancangan 
 

 

  

Diagram 1. 1. Diagram metode perancangan 

Sumber : Data Pribadi 




