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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa membuat 

negara Indonesia menjadi negara beriklim tropis. Karena beriklim tropis, maka 

Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau 

(musim panas). Surabaya merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan 

cuaca panasnya. Menurut prakirawan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG), Toni Setiawan menuturkan, pada awal Oktober 2019, suhu di Surabaya 

mencapai 35 derajat Celsius dan merupakan puncak musim kemarau. Musim 

kemarau ini berlangsung hingga Desember 2019. Hal ini menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi masyarakat yang bertempat tinggal di Surabaya dalam 

mengkonsumsi makanan. 

  Es krim menjadi salah satu kudapan favorit dalam segala usia yang 

sangat cocok untuk dikonsumsi pada saat cuaca sedang panas dan sering 

dikonsumsi tidak hanya pada saat siang hari. Es krim sendiri merupakan kudapan 

dingin yang terbuat dari lemak susu, padatan susu tanpa lemak (skim), gula pasir, 

bahan penstabil, pengemulsi dan pencita rasa (Kalsum, 2015). Namun karena 

bahan es krim terdapat kandungan susu, ada beberapa orang yang tidak bisa 

mengkonsumsi karena terdapat reaksi alergi. Meskipun ada beberapa merek yang 

mengeluarkan produk es krim yang menggunakan bahan susu soya tetapi masih 

sangat jarang di jual di luar pusat perbelanjaan (supermarket). Selain es krim, 

produk es puter juga sering terdengar di Surabaya. Rasa es puter terasa lebih 

gurih karena terdapat campuran santan. Karena terdapat santan, otomatis 

terdapat kalori yang cukup tinggi. 

  Menurut Endro Priherdityo (2016), masyarakat di Surabaya mulai peduli 

dengan makanan yang mereka konsumsi. Hal ini sangat mempengaruhi gaya 

hidup sehari – hari dalam mengkonsumsi makanan yang lebih memperhatikan 

kadungan / bahan baku yang digunakan. Melalui penjelasan sebelumnya baik 

produk es krim maupun es puter memiliki rasa yang segar bila dikonsumsi saat 
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cuaca sedang panas. Namun karena bahan baku dari pembuatannya membuat 

sebagian orang tidak bisa menikmati kudapan tersebut. Dari masalah ini, 

Hanjuang Sorbet muncul sebagai salah satu alternatif untuk orang yang alergi 

terhadap susu dan sedang dalam masa diet.  

  Hanjuang sorbet merupakan bisnis yang bergerak di bidang food and 

beverage, yang memproduksi produk sorbet, berdiri sejak tahun 2019. Sorbet 

merupakan makanan penutup yang terbuat dari jus buah atau air manis lainnya 

yang dibekukan seperti es krim namun tidak mengandung susu. Sorbet biasanya 

memiliki tekstur yang lebih kasar dari es krim (Silalahi dalam Suciono, 2018). 

Sorbet dibuat dari sari buah dnegan campuran air dan sukrosa. Hal ini dapat 

membuka peluang bisnis sorbet menjadi pangan fungsional yang relatif murah, 

sehat serta dapat diterima oleh masyarakat (Suciono, 2018) 

  Target market utama bisnis Hajuang Sorbet adalah perempuan, 

berprofesi sebagai pelajar/ mahasiswa sampai dengan professional muda yang 

ber usia 19-25 tahun dengan range pendpatan Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 / 

bulan dengan kondisi sosial ekonomi menengah hingga menengah keatas yang 

berdomisili di Kota Surabaya. Target psikografis konsumen Hanjuang Sorbet 

memiliki personality yang menyukai produk atau jasa yang berkaitan dengan 

kenyamanan dan hemat waktu (praktis) menjadi minat mereka sebagai 

perwujudan kebutuhan gaya hidup mereka yang memiliki jam terbang yang tinggi 

serta sangat mempertimbangkan gaya hidup yang sehat untuk menjalani aktivitas 

yang padat; loyal terhadap produk yang dirasa nyaman dan cocok; tergolong kelas 

social menengah keatas yang mengutamakan quality diatas economy.  

  Bisnis Hanjuang Sorbet memiliki beberapa permasalahan, baik dari segi 

identitas merek (brand identity), produksi hingga promosi. Dari segi identitas 

merek, brand Hanjuang Sorbet belum dikenal oleh masyarakat dan value yang 

ditawarkan belum dapat disampaikan dengan optimal. Dari segi produksi, 

Hanjuang Sorbet tidak dapat memproduksi sorbet dalam jumlah yang sangat 

banyak (max. 2-3 resep/ 30-50 buah), tenaga kerja yang sangat sedikit dan 

dilakukan secara manual dengan alat yang terbatas. Serta dari segi promosi, 

Hanjuang Sorbet belum memiliki standar untuk social media yang relate dengan 

keadaan masyarakat sekarang. 

  Bisnis serupa Hanjuang Sorbet yang mendekati (menjual kudapan dingin) 

semakin berkembang pesat di Surabaya. Terutama didukung oleh perkembangan 



 

 

 3 

teknologi berupa jaringan internet yang sangat mempermudah dalam 

penyampaian value merek dan produk dari produsen kepada konsumen. Nama 

bisnis kompetitor bagi Hanjuang Sorbet antara lain Friday Creamery, Dondurma 

Ice Cream dan Es Puter EP 320. 

 

Berikut adalah hasil penelitian dari kompetitor : 

 Friday Creamery 

Friday Creamery, Merupakan sebuah perusahaan yang menjual produk Ice 

Cream rendah kalori yang diperuntukkan untuk masyarakat yang sedang 

program diet tetapi tetap menginginkan memakan kudapan dingin tanpa 

bingung dengan jumlah kalori yang terkandung dalam es krim. Produk dijual 

secara online melalui media sosial serta membuka outlet yang bekerjasama 

dengan produk makanan salad sehat yang cukup terkenal di Surabaya. Target 

market Friday Creamery adalah remaja hingga profesional muda yang berjenis 

kelamin perempuan dengan social economy menengah keatas. 

 

Gambar 1.1.1 Analisa Kompetitor 

Sumber : Instagram “Friday Creamery” 

Strength:  

- Logo Friday Creamery menampakkan kesan friendly karena 

menggunakan font jenis handletter dan sans serif yang relate dengan 

target marketnya.  

- Warna yang digunakan adalah warna kombinasi yang cenderung 

warna pastel dan terlihat lebih feminim.   

- Membuat visual asset yang sederhana dan konsisten, sehingga 

strateginya menguatkan brand identity produk. 
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- Brand sudah cukup dikenal oleh masyarakat di Kota Surabaya 

terutama untuk kaum milenial 

 

Weakness: 

- Social Media yang konsisten tetapi cenderung monoton karena 

berfokus pada foto produk saja. 

- Belum memiliki karakteristik desain yang khas sehingga sangat mudah 

untuk ditiru oleh kompetitor lainnya. 

 

Opportunity: 

- Market yang luas dan mudah dijangkau oleh pengguna Instagram di 

Surabaya, tetapi masih berpeluang untuk dijangkau hingga luar Kota 

Surabaya. 

- Gaya desain yang simple yang kurang lebih cocok dengan generasi 

masa kini. 

Threat: 

- Munculnya pesaing lain yang sejenis dengan mengedepankan 

makanan / kudapan dingin yang sehat serta didesain sedemikian rupa 

sebagai karakteristik yang lebih menarik.  

 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Friday Creamery:  

Menggunakan Instagram sebagai media promosi online utama serta outlet 

offline resmi di pusat perbelanjaan (mall) dengan bekerjasama dengan 

makanan sehat. Konten yang sangat relate dengan keadaan milenial masa 

kini, foto-foto testimoni yang mendapat review dari pelanggan maupun 

endorse dari food blogger yang cukup terkenal di Surabaya.  

  

 Dondurma Ice Cream 

Merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan produk ice cream, 

sorbet hingga Gelato yang dijual secara online melalui media sosial dan 

Dondurma Ice Cream melayani pembukaan booth pada event (catering). 

Target market Dondurma Ice Cream adalah perempuan dan laki-laki 

dengan social economy menengah hingga menengah kebawah. 
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Gambar 1.1.2 Analisa Kompetitor 

Sumber : Instagram “Don Durma Ice Cream” 

 

   

Strength: 

- Logo yang terkesan friendly dengan warna yang cerah. 

- Meskipun target market untuk kalangan menengah hingga menengah 

kebawah, stationary berupa PoP cukup diperhatikan. 

- Masyarakat mengenal produk Dondurma Ice Cream melalui acara 

pernikahan karena cukup sering di undang untuk catering. 

Weakness: 

- Memfokuskan produk ice cream dan Gelato. 

- Media sosial yang kurang konsisten dalam mengatur feed. Tidak ditata 

dengan rapi sehingga bisa mempengaruhi minat beli seseorang. 

Opportunity: 

- Karena menyasar masyarakat menengah kebawah, maka kurang beitu 

memperatikan dengan brand identity yang terpenting adalah mutu 

kualitas produk. 

Threat: 

- Persaingan dari kompetitor sejenis dengan harga lebih terjangkau dan 

dikemas lebih menarik. 

 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Dondurma Ice Cream: 
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Menggunakan media sosial Instagram serta melakukan open booth pada 

acara-acara tertentu untuk menjangkau konsumen yang tidak 

menggunakan media sosial. 

 

 Es Puter EP 320 

Merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan produk sorbet hingga 

es puter yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat di Kota Surabaya 

karena sudah cukup lama berdiri. Es Puter EP 320 dijual secara online 

melalui media sosial serta melaukan penjualan secara offline dengan 

mengedarkan secara door-to-door  dan menitipkannya pada minimarket 

atau TOSERBA. Target market Es Puter EP 320 adalah perempuan dan 

laki-laki dengan social economy menengah hingga menengah kebawah. 

 

         

 

Gambar 1.1.3 Analisa Kompetitor 

Sumber : Instagram “Es Puter EP 320” 

 

Strength: 

- Desain logo yang simple dengan perpaduan warna yang cukup menarik 

yang sesuai dengan target marketnya. 

- Rasa yang sudah cocok dengan masyarakat dengan harga yang relatif 

terjangkau 
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- Target market menengah hingga menengah kebawah dan pernah di 

endorse oleh salah satu food blogger/ influencer Vicky Yuwono yang 

cukup terkenal di Surabaya 

Weakness: 

- Sosial Media yang sangat tidak konsisten (asal upload konten)  

- Terlalu banyak fokus dengan beraneka macam produknya yang tidak 

tertata ter organisir dengan baik sehingga terlihat sangat berantakan. 

sehingga bisa mempengaruhi minat beli seseorang. 

 

Opportunity 

- Menyasar masyarakat menengah kebawah yang kurang 

memperhatikan identitas brand 

Threat 

- Persaingan dari kompetitor sejenis dengan harga lebih terjangkau dan 

dikemas lebih menarik. 

 

Strategi komunikasi visual yang diterapkan oleh Es Puter EP 320: 

Menggunakan media sosial Instagram serta melakukan penjualan door-to-

door serta melakukan pemasaran di minimarket terbatas untuk 

menjangkau konsumen yang tidak menggunakan media sosial. 

 

 Dari penjelasan ketiga kompetitor tersebut, setiap bisnis memiliki 

strateginya masing-masing utuk menarik dan mempertahankan costumer. Strategi 

tersebut dapat diadaptasikan serta dikembangkan oleh Hanjuang Sorbet agar 

brand Hanjuang Sorbet dapat memberikan costumer experiences yang positif 

kepada pembeli, agar supaya customer merangkap brand image dan brand value 

yang ingin disampaikan (Yasmin, 2017). Berdasarkan hasil research dari ketiga 

kompetitor tersebut akan diadaptasi ke dalam Hanjuang Sorbet yang berguna 

sebagai solusi akan permasalahan yang ada. Telah didapati bahwa menerapkan 

sebuah brand pada produk dapat berfungsi sebagai pembeda 1 produk brand 

dengan brand  yang lain (Lee et al., 2015) serta merancang brand image Hanjuang 

Sorbet yang dapat dikenali dan melekat pada pribadi konsumen. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang brand identity Hanjuang Sorbet yang dapat dikenal 

masyarakat di Kota Surabaya? 

1.3. Tujuan Perancangan 

       Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang brand identity untuk 

produk Hanjuang Sorbet beserta media promosinya. 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Hasil perancangan yang akan dibuat untuk menyatakan dan memperkuat 

brand identity Hanjuang Sorbet terdiri dari berbagai spesifikasi tertentu, antara lain 

: 

1) Brand Concept (Big Idea) 

Memuat perancangan ide dan strategi brand, baik secara visual dan 

verbal beserta atribut-atribut yang digunakan. 

2) Brand Idea and Strategy  

Memuat penjelasan brand  dari sisi visual, verbal beserta atributnya. 

3) Graphic Standard Manual 

Memuat perancangan dan ketentuan/aturan pada filosofi logo/brand, 

corporate/project logo (elemen logo, proporsi, posisi, jenis font), 

special design logo untuk aplikasi pada proyek atau partnership, 

identitas logo (minimum clear space, minimum size, logo misuse, 

variasi warna, dan tipografi), stationary (kartu nama, kop surat, 

amplop, stempel), serta petunjuk warna (color guide). 

4) Brand Marketing Application on Corporate Assets 

Memuat perancangan untuk pengaplikasian brand pada media 

promosi dan pemasaran berupa desain untuk office tools dan 

transportasi. 

5) Strategic Promotional Media 

Memuat marketing timeline dan media concept. 
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1.5. Manfaat Perancangan  
 

       Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan identitas yang kuat produk Hanjuang Sorbet. 

2. Untuk membedakan produk Hanjuang Sorbet dengan produk / brand 

lainnya. 

3. Untuk meningkatkan nilai dan daya tarik masyarakat. 

4. Untuk memberikan presepsi / pemahaman soal konsep pesan yang ingin 

disampaikan. 

 

1.6. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Batasan waktu pelaksanaan penelitian untuk Tugas Akhir dimulai dari 

bulan November 2019 hingga berakhir pada bulan Mei 2020 

2. Batasan pengumpulan data dengan melakukan wawancara expert user 

dalam bidang promosi dan marketing (social media management) serta 

kepada orang yang expert dalam bidang food and beverage, wawancara 

kepada extreme user dengan cara menggunakan media online 

(Line/WhatsApp/Email/Zoom), menyebarkan kuisioner berupa google form 

kepada konsumen serta studi literatur dari buku dan jurnal. 

3. Batasan teknologi yang digunakan untuk perancangan karya dan produk 

berupa software Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere 

serta Davinci Resolve dan untuk strategi promosi dan marketing secara 

online dengan aplikasi Instagram serta untuk batasan material untuk 

strategi promosi dan marketing berupa media cetak. 

1.7. Definisi Istilah    

Untuk memperdalam riset perancangan brand identity Hanjuang Sorbet 

beserta media promosinya, akan dihunakan beberapa topik literatur yang akan 

diteliti lebih lanjut. Topik-topik yang diambil antara lain: 

1. Branding 
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Brand atau merk merupakan nama, terminologi, tanda, simbol, atau 

desain yang dibuat untuk menawarkan atau mengidentifikasi produk dan 

layanan yang ditawarkan kepada pelanggan serta menjadi pembeda 1 

produk dengan produk yang lain (Lee et al., 2015). Setiap brand memiliki 

brand equity (ekuitas merek). Ekuitas itu sendiri merupakan aset yang 

tidak berwujud (intangible asset) yang dimiliki oleh sebuah merek karena 

value yang di berikannya sangat berpengaruh baik kepada produsen 

maupun kepada pelanggan. Sementara branding adalah proses disiplin 

untuk membangun brand awareness. Fungsi brand awareness itu sendiri 

yaitu sebagai penarik/ pemikat konsumen baru, memperpanjang/ 

mengembangkan loyalitas/kesetiaan konsumen. Brand adalah pembawa 

dan penambah nilai dari produk Hanjuang Sorbet dan dapat menjadi 

pembeda dari produk sejenis lainnya sehingga menjadi sangat penting 

untuk mempelajari elemen-elemen pada brand agar dapat terintegrasi 

dengan baik serta memiliki brand equity yang dapat menyampaikan 

informasi, nilai, keunikan, dan karakteristik produk Hanjuang Sorbet. 

 

2. Brand Identity 

Brand Identity merupakan sekumpulan set asosiasi brand yang 

dirancang seunik mungkin yang dibuat dan terus dipertahankan. Asosiasi 

ini mencerminkan untuk apa brand tersebut dibuat dan mengartikan janji 

untuk konsumen dari brand tersebut. Brand Identity merepresentasikan 

apa yang dapat dilakukan dan yang akan dilakukan oleh sebuah 

perusahaan seiring dengan berjalannya waktu (Lee et al., 2015). Identitas 

brand sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan oleh brand 

produk Hanjuang Sorbet mendapat gambaran yang benar di mata 

konsumen dan tidak ada salah persepsi atau suatu hal yang menyimpang 

dari apa yang dinyatakan oleh produk Hanjuang Sorbet. 

 

3. Consumer Behavior 

Perilaku konsumen merupakan proses dinamis yang mencakup 

perilaku konsumen individual, kelompok dan anggota masyarakat yang 

secara terus menerus mengalami perubahan tergantung dari lingkungan 

yang mempengaruhinya. Menurut Graves (2015), perilaku konsumen 
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adalah serangkaian refleksi dari otak yang tergolong rumit yang 

mendorong semua tindakan manusia dalam proses apa saja yang 

dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa manusia tersebut 

melakukannya. Untuk mengetahui pola perilaku konsumen saat membeli 

produk Hanjuang Sorbet. Apa yang membuat konsumen tersebut tertarik 

terhadap produk tersebut. Karena konsumen masa kini cenderung untuk 

menilai barang melalui kemasannya, karena kemasan yang unik dan unik 

sangat bergantung keputusan pembeli saat ingin membeli produk 

tersebut. Nilai/ budaya/ pengalaman/ keyakinan yang dipegang saat 

hendak mencoba atau membeli sesuatu dan mempersepsikan sebuah 

produk. 

 

4. Promotional Media 

Promosi merupakan alat komunikasi dari para penjual/ produsen 

yang menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para calon 

pembeli/ konsumen suatu produk dalam rangka mempengaruhi pendapat 

mereka atau memperoleh respon. Sedangkan media promosi merupakan 

alat atau sarana yang digunakan proses promosi itu sendiri (Amaliah, et 

al.,2015). Untuk menjangkau target market dari produk Hanjuang Sorbet 

diperlukan strategi media promosi yang saat ini digunakan oleh banyak 

orang, yaitu melalui media online marketing karena sangat related 

dengan kondisi generasi muda/ generasi Y pada saat ini. 

 

5. Social Media Marketing 

Pemasaran melalui media sosial merupakan salah satu bentuk 

pemasaran yang dipakai untuk menciptakan kesadaran, pengakuan, 

ingatan dan bahkan tindakan terhadap suatu merk produk dari bisnis 

tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan alat dari situs sosial (Santoso et al,. 2017). Interaksi sosial 

melalui situs sosial terkait merek untuk bertemu orang lain yang berpikiran 

sama, melakukan interaksi, dan berbicara dengan mereka tentang 

produk/merek tertentu. Pemasaran melalui social media merupakan salah 

satu upaya strategis untuk terus-menerus memperdalam hubungan 

antara bisnis dan audiensnya. Hal itu yang mendorong mereka yang pada 
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awalnya termasuk bagian dari pembeli yang terprospek ke pembeli yang. 

Jika dilihat dari sisi perusahaan, pemasaran melalui media sosial dapat 

mempermudah dalam menyebarkan promosi produk kepada target 

pelanggan serta menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Untuk 

menjangkau target market Hanjuang Sorbet diperlukannya teknik 

pendekatan yang fleksibel dan mudah dijangkau dalam melakukan 

transaksi pembelian oleh konsumen dimanapun dan kapanpun. 
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1.8. Metode Perancangan 

 

Tabel 1.8 Bagan Metode Perancangan 

Sumber Data Pribadi 

 


