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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi ini, desain telah menjadi bagian dari kehidupan kita 

sehari-hari. Mulai dari kemasan benda-benda yang kita lihat di sekitar kita, 

hingga desain digital yang biasa kita lihat melalui internet. Seiring dengan 

berkembangnya zaman, desain pun terus mengalami perubahan dan 

pembaharuan. Desain dari sebuah produk memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan konsumen dan kesuksesan bisnis tersebut di pasar 

(Fischer, Holder, Maier, 2019).  

Mendesain memiliki peran yang sangat penting baik secara fungsinya 

maupun emosi yang disampaikan, dan desainer memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam mempengaruhi kesuksesan sebuah produk dan consumer behavior 

(Shigemoto, 2019). Sejalan dengan itu, di era digital ini menyebabkan kesadaran 

para pelaku bisnis akan pentingnya desain meningkat terutama dalam hal 

branding. Ketertarikan para pelaku bisnis terhadap branding dan peluangnya 

untuk bersaing dengan cara yang lebih efisien berkembang secara pesat 

(Nyström, Törnroos, Koporcic, Ivanova, 2018). Hal ini juga dapat dilihat dari para 

pelaku akademik yang mengarahkan perhatiannya pada peran merek korporat: 

dalam interaksi antar pelaku bisnis, dalam keadaan kompetitif, dalam 

hubungannya dengan pengambilan keputusan, dan dalam berinteraksi dengan 

karyawannya (Nyström at all, 2018). 

Sejalan dengan fenomena tersebut, muncullah kebutuhan akan agensi 

desain yang mampu membantu para pelaku bisnis mengembangkan branding 

bisnisnya. Kebutuhan para pelaku bisnis kini juga merambah ke pemasaran 

digital maupun cetak. Internet saat ini menjadi media yang sangat penting 

terutama di bidang pemasaran. survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) menyatakan, pengguna Internet di Indonesia pada 2018 

bertambah 10,12% dibandingkan tahun sebelumnya (APJII, 2018). Secara total, 

pengguna internet mencapai 171,17 juta pengguna atau sama dengan 64,8% 

dari populasi 264,16 juta jiwa (APJII, 2018). 
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 Banyaknya pengguna internet salah satunya dipengaruhi oleh maraknya 

media sosial. Menurut survey APJII 2018 alasan utama masyarakat di indonesia 

menggunakan internet antara lain, komunikasi lewat pesan (24,7%), media sosial 

(18,9%), mencari informasi terkait pekerjaan (11,5%), pesan transportasi online 

(9,6%), transfer uang online (5,7%), bayar tagihan secara online (5,5%), 

menonton film dan video (5%), dan lainnya (19,6%) (APJII,2018). Menurut 

Kominfo sektor Online Media diprediksi akan mengalami pertumbuhan mencapai 

$ 8 Milyar pada tahun 2025 (Keminfo, 2018). 

 Sehingga muncullah kebutuhan akan agensi desain yang mampu 

memenuhi segala kebutuhan desain pelaku bisnis atau sebuah One Stop 

Solution di bidang desain. “Inbloom Graphics” merupakan sebuah agensi desain 

yang menangani pemecahan masalah di bidang visual untuk keperluan pelaku 

bisnis secara menyeluruh atau end-to-end. “Inbloom Graphics” berdiri sejak 

tahun 2018, diawali dengan menyediakan jasa pembuatan logo dan branding. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pada Maret 2019 “Inbloom Graphics” 

merambah ke dunia Social Media Marketing dan UI/UX Design.  

Secara geografis target pasar dari bisnis “Inbloom Graphics” adalah 

Indonesia dan sekitarnya. Sejalan dengan itu secara demografis target pasar dari 

“Inbloom Graphics” adalah para pelaku bisnis dengan skala micro hingga 

menengah, baik pria maupun wanita, yang memiliki ketertarikan dalam 

pengembangan bisnisnya di bidang branding dan terbuka dengan media digital. 

Secara psikografis target pasar dari “Inbloom Graphics” adalah individu yang 

termasuk dalam kategori kepribadian achiever atau ingin memberikan sesuatu 

yang lebih dalam mengerjakan segala sesuatunya.  

Target market “Inbloom Graphics” membutuhkan solusi visual yang dapat 

meningkatkan brand awareness atau bahkan mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam menaruh kepercayaan terhadap sebuah merek. Solusi visual yang 

ditawarkan oleh “Inbloom Graphics” diantaranya adalah, Branding, Social Media 

Management, Website design, beserta strategi penggunaan setiap media yang 

dipilih. Selama menjalankan bisnis ini 90% dari customer loyal terhadap “Inbloom 

Graphics” dan memberikan feedback yang positif terhadap hasil kerja kami. 
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Meskipun telah menuai kesuksesan di Kota Surabaya dengan loyalitas 

customer yang cukup tinggi, namun “Inbloom Graphics” masih belum dikenal di 

khalayak Indonesia. Sehingga diperlukan solusi bagi “Inbloom Graphics” untuk 

dapat meningkatkan brand awareness dan mendapatkan exposure. 

 

Gambar 1.1. Tampilan Website Brandworks 

Sumber: www.brandworks.co.id 

 

 Berbeda dengan salah satu kompetitor “Inbloom Graphics” yakni, 

“Brandworks” yang telah dikenal di berbagai kota besar di Indonesia seperti 

Surabaya, Jakarta dan Bali. “Brandworks”, merupakan sebuah agensi desain 

yang menangani konsultasi dan strategi branding, social media marketing, 

creative design, dan website and digital development. Brandworks memiliki 

banyak portofolio dari merek-merek ternama khususnya bisnis F&B atau yang 

menjual produk, seperti “Bentoya”, “Hong Tang”, “LG”, dan sebagainya. 

“Brandworks” memiliki sistematika kerja dan manajemen yang sangat 

rapi, sehingga perusahaan memiliki efektivitas yang cukup tinggi. “Brandworks” 

juga memiliki sebuah website perusahaan yang cukup aktif serta akun Facebook 

dan Instagram perusahaan (Gambar 1.1). Namun beberapa channel tersebut 

tidak diaktifkan dengan optimal, sebagai contoh Instagram perusahaan kurang 

aktif terutama pada bagian fitur story. Target pasar dari “Brandworks” adalah 

perusahaan-perusahaan dengan skala menengah hingga perusahaan besar, 

yang membutuhkan pemecahaan masalah di bidang strategi branding atau social 

media management. 

Strategi Visual dari “Brandworks” adalah penggunaan color palette yang 

netral dan memberikan citra yang profesional. Namun menambahkan sentuhan 
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warna kuning untuk memberikan kesan friendly. Desain website juga sangat 

profesional dengan tema monokrom. Selain itu “Brandworks” memiliki copywriting 

yang sangat unik dan powerful. Sehingga mampu membuat pengunjung website, 

engage dengan perusahaan. Gaya desain dari Brandworks sangat korporat, 

clean, serta profesional. 

 

Gambar 1.2. Tampilan Website Ku.u.rus 

Sumber: www.kuurus.com 

 

Selain Brandworks, kompetitor lain yang tidak kalah unik adalah 

“Ku.u.rus”. “Ku.u.rus” merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

social media dan content creator. “Ku.u.rus” cukup dikenal di Jakarta dan 

sekitarnya. Klien dari “Ku.u.rus” didominasi oleh merek-merek ternama yang 

bergerak di bidang fashion dan F&B. Beberapa contoh klien “Ku.u.rus” adalah 

“Quickly”, “Ittaherl”, dan “Ban Ban”. 

“Ku.u.rus” memiliki website perusahaan yang unik dan beorientasi pada 

menyajikan portofolio, serta memiliki akun Instagram perusahaan (Gambar 1.2). 

Akun Instagram perusahaan berorientasi pada interaksi dengan pengunjung 

profil yakni, dengan menyediakan template-template atau mengajukan 

pertanyaan pada pengikut. Namun akun kurang aktif mengunggah portofolio. 

Target pasar dari “Ku.u.rus” adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di 

bidang fashion, F&B, atau perusahaan yang menjual produk lainnya yang 

mementingkan estetika social media perusahaannya. 
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Berbeda dengan Brandworks, strategi visual yang digunakan oleh 

Ku.u.rus adalah penggunaan gaya desain yang khas yakni estetik, clean, 

minimalism. Gaya desain tersebut dapat dilihat dipakai secara konsisten pada 

seluruh channel perusahaan, sebagai contoh website Ku.u.rus memiliki gaya 

desain yang sangat minimalis mulai dari layout, pemilihan warna, hingga 

typografi. 

 

Gambar 1.3. Tampilan Instagram Pine Studio 

Sumber: www.instagram.com/pine.studio 

 

Terakhir adalah “Pine Studio”, “Pine Studio” merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang social media management. Berbeda 

dengan kedua kompetitor di atas Pine Studio bergerak khusus hanya di bidang 

social media Instagram. “Pine Studio” juga cukup dikenal di kota Surabaya, 

Jakarta, Makassar, dan sekitarnya. “Pine Studio” memiliki akun Instagram 

perusahaan yang informatif sehingga pengikut dapat memahami sistem kerja 

perusahaan dengan baik (Gambar 1.3). 

 Target pasar dari “Pine Studio” adalah perusahaan dengan skala 

menengah hingga perusahaan besar yang membutuhkan solusi untuk mengelola 

social media perusahaannya. Klien “Pine Studio” dimonasi oleh perusahaan F&B. 

 Strategi Visual dari “Pine Studio” adalah menggunakan konsep yang fun 

dan friendly. Pine Studio menggunakan warna-warna yang cerah dan pastel 

seperti merah muda, abu-abu, biru muda, dan sebagainya. “Pine Studio” juga 

menggunakan secondary element yang fun dengan warna-warna cerah. Pine 
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Studio menggunakan banyak icon untuk menggambarkan informasi yang ingin 

disampaikan seperti alur kerja, tips desain, dan sebagainya. 

 Berdasarkan data kompetitor di atas, “Inbloom Graphics” membutuhkan 

strategi untuk meningkatkan brand awareness pada target pasarnya. Sehingga 

dibutuhkan media yang dapat menjangkau target pasar “Inbloom Graphics”. 

Strategi yang dapat diadaptasi oleh “Inbloom Graphics adalah membangun 

brand image melalui strategi website dan promotional media. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang website dan media promosi untuk bisnis “Inbloom 

Graphics” yang sesuai dengan target market dan dapat meningkatkan brand 

awareness. 

1.3. Tujuan Pengembangan Proyek (Tujuan Perancangan) 

a) Merancang website untuk bisnis “Inbloom Graphics” yang mencerminkan 

Brand Verbal dan Brand Attributes “Inbloom Graphics”. 

b) Merancang media promosi yang sesuai dengan target market “Inbloom 

Graphics”. 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

a) Website:  

- Tampilan running website (offline) 

- Offline version dan screen captures 

- Mobile web version 

- User interface design 

b) Branding 

- Logo 

- GSM (Logo philosophy, Logo elements, Minimum clear space 

protection, minimum sizes, logo misuse, color variations, typography) 

- Stationery (Business Card, Letterhead, Envelope, Invoice, Stamp) 

c) Promotional Tools 

- Marketing timeline dan media concept 

- Instagram & Facebook Ads 

- Instagram Story 
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- Instagram Post 

- Google Ads 

- Direct Mail Marketing 

- Katalog 

- Voucher 

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Memperkenalkan bisnis “Inbloom Graphics” kepada masyarakat di 

Indonesia. 

b) Memberikan user experience bisnis “Inbloom Graphics” untuk masyakarat 

di Indonesia. 

c) Turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan)   

a) Batasan Ilmu Desain Komunikasi Visual 

b) Batasan material yaitu desain website serta media promosi cetak dan 

online 

c) Batasan teknologi : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Sketch 

untuk pembuatan desain website serta media promosi cetak maupun 

online 

d) Batasan kurun waktu November 2019 – Mei 2020 

1.7. Definisi Istilah 

a) Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, 

dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, 

yang masing- masing masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (Bekti, 2015). 

b) Promotional media merupakan salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk atau layanan, promosi juga sebagai jenis komunikasi 
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untuk memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang 

produk atau layanan (Daud, 2013). 

c) Desain UI adalah seperangkat keputusan berulang yang mengarah pada 

keberhasilan implementasi alat interaktif (Roth, 2017). 

d) Desain UX menggambarkan seperangkat keputusan berulang yang 

mengarah pada hasil yang sukses dengan proses interaktif, serta produktif 

dan memuaskan saat mencapai hasil ini (Roth, 2017). 

e) Jasa merupakan aktivitas ekonomi dengan pengeluaran (output) selain 

produk yang dikonsumsi dan diproduksi pada waktu yang bersamaan 

yang memberikan nilai plus dan tidak berwujud bagi pembelinya. 

(Zeithaml, Bitner, Gremler, 2013). 
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1.8. Sistematika Penulisan (Metode Perancangan) 

 
Tabel 1.1. Sistematika Media 

Sumber: Pribadi  


