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1.1. Latar Belakang Masalah

Reliance Furniture Solutions adalah family business yang baru berjalan 2

tahun, dimana bisnis ini masih tergolong sangat baru. Bisnis ini memberikan jasa

sourcing kepada buyer. Sourcing adalah praktik bisnis dengan mempekerjakan

pihak dari luar perusahaan untuk melakukan layanan. Hal ini umumnya dilakukan

oleh perusahaan sebagai langkah penghematan biaya. Dengan demikian

sourcing agent dapat memengaruhi beraneka pekerjaan, mulai dari dukungan

pelanggan hingga manufaktur maupun back office.

Reliance Furniture Solutions memberikan jasa sourcing kepada buyer kami,

Retailer, Importer dan Distributor. Usaha buyer yang ditujui adalah usaha

menengah dan besar seperti:

1. RGE Sweden sebagai Wholesaler untuk customer Ellos dan Trend Rum

2. Sunrise USA sebagai Wholesaler untuk customer Ross dan BBB

Reliance Furniture Solutions ingin meyakinkan buyer international jasa Brand

memiliki skill komunikasi dan bridging yang professional dan reliable. Buyer

Reliance Furniture Solutions sering bermasalah dengan komunikasi dengan

supplier, Brand sering sekali mendapatkan informasi yang tidak tepat.

Dibandingkan dengan Dragon Sourcing, perusahaan ini memiliki pengalaman

yang sangat lama maka dari itu para buyer memepercayai dan mengandalkan

Brand.

Berikut adalah deskripsi 3 kompetitor Reliance Furniture Solutions dan

strategi visual yang digunakan untuk masing-masing kompetitor:

Dragon Sourcing

Didirikan pada tahun 2004, telah berekspansi ke kantor-kantor di seluruh Asia,

Eropa dan Amerika yang berarti Brand dapat berintegrasi dengan klien dan pasar

pasokan Brand. Bertujuan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang

berdasarkan kepercayaan, transparansi, dan integritas bisnis dengan sejumlah

organisasi. Target market Brand adalah Barang Industri, Makanan & Minuman,



Otomotif & Transportasi, Farmasi, Barang Konsumen, Ritel & Perhotelan,

Konstruksi, Pengemasan, dan Keuangan, Konsultasi & Ekuitas Pribadi.

Memiliki strength dalam biaya tenaga kerja, biaya infrastruktur, dan harga

tanah yang lebih rendah, kumpulan bakat, dan Insentif pemerintah untuk

pembelian tanah. Namun weakness dalam rantai pasokan yang belum

sepenuhnya berkembang, biaya bahan yang lebih tinggi daripada di wilayah

pesisir, harga transportasi naik untuk ekspor, dan pekerja belum seefisien di

pesisir. Brand juga memiliki opportunity dengan pasar domestik dengan potensi

yang besar, memutarbalikkan emigrasi, peluang untuk membuat jaringan nasional

di Cina dan kurangnya persaingan dari Brand asing membuat pasar ini siap untuk

dikembangkan. Namun akan ada threat dalam peningkatan biaya dengan

perkembangan ekonomi di masa depan, insentif pajak dan hak input pemerintah

berkurang, dan tidak adanya jaminan untuk menemukan tenaga kerja terampil

dalam jangka panjang.

Kompetitor ini mempunyai strategi visual yang simple dan langsung ke intinya,

dimana Brand dapat mengarahkan buyer Brand langsung ke jawaban untuk

semua pertanyaan.

Sourcing Indonesia

Didirikan pada tahun 2000, Sourcing Indonesia adalah divisi dari

CraftNetwork LLC, perusahaan terdaftar di AS dengan kantor di Bali dan Jawa.

Sourcing Indonesia melayani kebutuhan pembeli grosir, eceran, dan

keramahtamahan dari seluruh dunia yang menyediakan sumber, pengembangan

sampel, manajemen pesanan, kontrol kualitas, pengiriman, dan layanan

pemenuhan pesanan khusus. Target Market Brand adalah grosir, pengecer,

manajer proyek serta sejumlah klien korporat.

Memiliki strength dalam hubungan perdagangan yang adil tersedia,

penggunaan bahan baku secara berkelanjutan, transparansi dan fleksibilitas.

Namun memiliki weakness dalam biaya bahan yang lebih tinggi daripada di

wilayah pesisir, harga transportasi yang naik untuk ekspor, dan pekerja yang

belum seefisien sperti di pesisir. Brand juga memiliki opportunity seperti bekerja

erat dengan komunitas lokal, World Bank Group dan organisasi nirlaba lainnya

pada program promosi ekspor dan pengetahuan yang luas akan pasar ekspor

Indonesia. Namun juga adanya threat seperti peningkatan biaya perkembangan

ekonomi di masa depan, insentif pajak dan hak input pemerintah berkurang, dan



tidak adanya jaminan untuk menemukan tenaga kerja terampil dalam jangka

panjang.

Memiliki gaya visual yang terlihat professional dengan penggunaan warna

yang mature seperti biru tua dan emas, dan penggunaan tipografi sans serif yang

tipis.

Global Business Guide Indonesia

Menawarkan pilihan langsung dari perusahaan terkemuka di setiap bidang

untuk memberikan daftar yang disaring ketika sang pembeli atau sourcer

melakukan penelitian. Jaringan luas perusahaan lokal Brand di setiap sektor

berarti bahwa kami dapat menghubungkan sang customer dengan perusahaan

yang memenuhi kriteria pembelian dan pengadaan Brand. Target market Brand

adalah grosir, pengecer, manajer proyek, investor, dan sejumlah klien korporat.

Memiliki strength dalam berbagai opsi untuk kategori apa pun dan berbagai

informasi untuk pembeli atau sumber untuk melakukan penelitian Brand. Namun

memiliki weakness dalam biaya bahan yang lebih tinggi daripada di wilayah

pesisir, harga transportasi yang naik untuk ekspor, dan pekerja yang belum

seefisien sperti di pesisir. Brand juga memiliki opportunity dimana jasa Brand

didirikan oleh para profesional yang berpengalaman dari media massa, konsultasi

dan Branding nasional, juga menyediakan jaringan besar untuk Brand lokal.

Namun juga memiliki threat seperti peningkatan biaya perkembangan ekonomi

di masa depan, insentif pajak dan hak input pemerintah berkurang, dan tidak

adanya jaminan untuk menemukan tenaga kerja terampil dalam jangka panjang.

Layout Brand lebih terlihat seperti artikel karena Brand ingin informasi yang

Brand memiliki tersampaikan sepenuhnya kepada buyer. buyer akan merasa

percaya dengan bisnis Brand karena tidak ad informasi yang terlewatkan.

Strategi visual komunikasi yang digunakan oleh Dragon Sourcing adalah

strategi komunikasi, seperti tagline dan verbal. Menurut Ekhlassi, Brand Identity

harus disajikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan Brand. Keinginan ini

membentuk gaya presentasi yang akan diadopsi oleh Brand. (Ekhlassi, 2018)

Maka sari itu strategi ini bisa digunakan karena bertujuan untuk mengembangkan

hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan, transparansi dan integritas

bisnis dengan sejumlah organisasi.



Dari hasil feedback, buyer Reliance Furniture Solutions memiliki masalah

dalam berkomunikasi dengan supplier, dimana Brand tidak terinformasikan akan

barang Brand. Maka dari itu target auidens perlu mengetahui bahwa jasa

Reliance Furniture Solutions mementingkan komunikasi yang professional dan

reliable. Pengetahuan akan sebuah Brand merupakan peristiwa pribadi yang

diterima oleh pelanggan akan sebuah produk atau jasa. Hal ini dikenal sebagai

Brand experience, dimana ini dapat mempengaruhi hal yang disukai pelanggan.

(Anggrianto, 2017)

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang identitas Brand Reliance Furniture Solutions beserta

media promosinya, sehingga dapat memberikan kesan yang baik dalam

berkomunikasi.

1.3. Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan tugas akhir ini adalah merancang Brand Identity beserta

media promosinya yang sesuai bagi Reliance Furniture Solutions. Hal ini

dilakukan agar strategi visual yang dibuat dapat menunjukan kepada para buyer

bahwa jasa ini dapat memberikan komunikasi secara professional saat berdiskusi

tentang produk dengan para supplier.

1.4. Spesifikasi Perancangan

Pada akhir penelitian ini, topik-topik yang diharapkan untuk dipahami adalah

Khalayak Sasaran, Gaya Desain, Branding, Brand Identity dan Media Promosi.

Topik-topik ini adalah kata kunci yang akan digunakan selama perancangan

Brand Reliance Furniture Solutions.

1.5. Manfaat Perancangan
Manfaat perancangan ini adalah untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya

perancangan Brand Identity dalam bidang jasa sourcing. Tanpa adanya



perancangan Brand Identity ini, tidak akan ada arahan untuk konsep maupun

strategi visual untuk Reliance Furniture Solutions. Jika ada perancangan,

pengembangan desain akan lebih mudah dan tertuju untuk target audiens yang

tepat.

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

Ilmu terbatasi oleh ilmu Desain Komunikasi Visual dan ilmu Sourcing.

2. Batasan waktu

Dimulai dari awal September hingga akhir Tugas akhir yaitu tahun 2020.

3. Batasan pengumpulan data

Pengumpulan data diambil dari perpustakaan, online book, wawancara dan

feedback dari buyer.

4. Batasan teknologi dan material

Teknologi yang digunakan adalah aplikasi adobe illustration untuk pembuatan

logo, media promosi cetak untuk melihat hasil warna dan email untuk

berkomunikasi dengan konsumen untuk mengambil feedback.

1.7. Definisi Istilah

Untuk Perancangan Brand Identity Beserta Media Promosi Reliance

Furniture Solutions, maka topik-topik literatur yang perlu diteliti antara lain: gaya

desain, Branding, Brand Identity, media promosi,dan khalayak sasaran.

Berikut adalah arti untuk masing-masing topik:

Khalayak sasaran

Khalayak ini adalah objek utama yang dapat memberikan dampak positif

maupun negatif untuk sebuah tim. Maka dari itu khalayak menjadi sasaran

kegiatan komunikasi organisasi. (Pamungkas 2017)

Gaya desain



Pengertian dari gaya secara umum adalah suatu ragam yang khas dari

ekspresi, desain, arsitektur atau cara pelaksanaan suatu hal. Gaya dalam desain

grafis dapat mempengaruh suatu masa dan tempat tertentu.

Branding

Proses yang terlibat dalam menciptakan nama dan gambar yang unik untuk

suatu produk di benak konsumen. Menurut Davis, Branding kini telah menjadi

kehidupan sehari-hari di masyarakat barat, mempengaruhi banyak sektor

daripada sebelumnya karena persaingan untuk audiens semakin susah untuk

didapatkan. (Davis, 2017)

Brand Identity

Menurut Wheeler, Brand Identity adalah elemen yang terlihat dari suatu

Brand, seperti gaya desain, warna, dan logo, yang mengidentifikasi dan

membedakan Brand dalam pikiran konsumen dengan Brand yang lain. (Wheeler,

2018)

Media promosi

Salah satu cara untuk memperkenalkan produk maupun jasa yang

dipersembahkan oleh sebuah usaha. Penggunaan media promosi dapat

mengenalkan produk atau jasa tersebut kepada target audiens yang ditujui.

Menurut Faryabi, promosi penjualan merangkupi berbagai media promosi yang

dirancang untuk menstimulasi balasan pasar sebelumnya atau pasar yang lebih

kuat. (Faryabi, 2015)



1.8. Metode Perancangan

Berikut adalah tabel pemaparan proses alur pengerjaan:

Tabel 1.1 alur pengerjaan
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