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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Jumlah pengguna motor wanita mengalami peningkatan dimana mereka 

menggunakan sepeda motor untuk keperluan sehari-hari. Menurut Iim Fahima 

Jachja sebagai pendiri serta CEO Queenrides di kantor Gojek mengutip dari berita 

online katadata.co.id (https://katadata.co.id/berita/2018/12/01/queenriders-

startup-edukasi-aman-berkendara-bagi-perempuan), ia mencatat jumlah 

pengendara perempuan mengalami peningkatan 42% dalam empat tahun 

terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa paparan sinar 

matahari yang terlalu lama terutama di siang hari dapat menyebabkan efek buruk 

yang merugikan kulit manusia. Menurut Riandra (2017) memaparkan bahwa 

dampak pertama bila kulit kita terpapar sinar ultraviolet yaitu dapat meningkatkan 

aktivitas melanosit (penghasil pigmen) yang lama-kelamaan akan muncul flek 

hitam di kulit kita. Dampak lainnya, rusaknya serat kolagen dan elastin pada 

lapisan subkutan sehingga memunculkan kerutan dan elastisitas serta 

kelembutan kulit menjadi berkurang. Bagian inti pada sel-sel kulit juga bisa rusak. 

Dampak mengenai hal ini berujung pada penuaan dini dan kanker kulit.  

Sebagai generasi anak bangsa, penting untuk kita meneruskan apa yang 

menjadi warisan budaya negara kita. Warisan budaya nasional yaitu batik memiliki 

nilai tinggi dan mencerminkan budaya bangsa (Kusuma, 2012:5). Batik bisa 

dikatakan juga sebagai simbol dari ciri khas suatu daerah yang merupakan 

identitas diri dari daerah tersebut. Menurut berita online di liputan6.com 

(https://www.liputan6.com/news/read/246156/batik-indonesia-resmi-diakui-

unesco), Batik Indonesia yang memiliki teknik dan simbol budaya sebagai identitas 

bangsa Indonesia telah diakui oleh UNESCO. Batik berasal dari kata mbat dan 

tik. Dalam bahasa Jawa, mbat memiliki arti ngembat atau melempar bekali-kali, 

sedangkan tik berasal dari kata titik. Disimpulkan bahwa membatik berarti 

melempat titik-titik berkali-kali pada kain yang membentuk suatu garis 

(Handayani, 2016:24). Hal itu diharapkan dapat memotivasi para pengguna batik 

dan kita generasi muda juga ikut melestarikan dengan memakai produk lokal Batik 

dalam bentuk apapun dalam aktifitas sehari-hari. Kearifan batik itu merupakan 

milik bangsa ini yang diakui masing-masing sebagai masyarakat Indonesia dan 

menjadi tanggung jawab untuk ikut melestarikannya turun temurun (Handayani, 



 
 

 15 

2016:26). Menjaga dan melestarikan batik penting agar tidak diklain oleh negara 

lain dan tidak punah. Selain itu, manfaat lainnya adalah agar generasi muda 

mengetahui dan merasakan batik yang ada di Indonesia sebagai warisan budaya 

Indonesia. Batik  

Produk Cau Skirt ini melihat adanya kedua peluang tersebut untuk mengatasi 

masalah diatas dengan menjual celana rok sebagai pelindung kaki saat 

berkendara khususnya bagi pengendara motor wanita dengan menggunakan 

motif batik sebagai bentuk keterlibatan melestarikan budaya Indonesia yang ada 

sejak Mei tahun 2019. 

1.1.1 Target Konsumen 

Target konsumen yang dimiliki oleh Cau Skirt secara geografis berdomisili di 

daerah perkotaan dengan padat penduduk seperti di Surabaya dan daerah yang 

memiliki banyak pantai seperti di Bali. Target market yang dituju perempuan 

remaja akhir hingga dewasa berumur 18-34 tahun dimana usia tersebut produktif 

beraktifitas sebagai pelajar/ mahasiswi, pekerja kantoran/ mall. Kondisi sosial 

ekonominya menengah ke bawah sesuai dengan orang yang sering menggunakan 

kendaraan motor. Secara Customer Behavior yaitu frekuensi penggunaan 

produknya setiap kali saat berkendara menggunakan rok/ celana pendek sekitar 

2-3 kali dalam seminggu. Kegunaan produk ini untuk menutupi kaki bila 

menggunakan rok/ celana pendek saat berkendara sepeda motor agar terlindung 

dari paparan sinar matahari. Loyalitas customer rata-rata anak muda membeli 

pakaian sekitar 1-3 kali dalam sebulan. Kesiapan untuk membeli 9/10 karena ini 

adalah produk baru yang sangat berfungsi untuk pengendara motor dan bisa 

digunakan untuk aktifitas sehari-hari. Bila dilihat secara Customer Psycographic, 

target konsumen memiliki personality yaitu extrovert, menjaga penampilan diri, 

fashionable, aktif, feminim, suka jalan-jalan. Lifestylenya yaitu suka jalan-jalan ke 

mall, pantai, suka nongkrong di café. Attitude yaitu sopan dalam berpakaian sesuai 

dengan tempatnya, seperti saat berkendara lebih baik menggunakan pakaian 

tertutup.  

1.1.2 Permasalahan yang dihadapi 

Dalam menjalankan bisnis Cau Skirt ini masih tergolong bisnis start-up dimana 

perlu melakukan benchmark terhadap kompetitor sejenis agar Cau Skrt bersaing 
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dengan baik di atas kompetitornya. Saat ini, masalah yang dihadapi produk Cau 

skirt yaitu berkaitan dengan variasi produk, strategi pemasaran dalam sosial media 

yang kurang, produk belum ada di pasaran sehingga membutuhkan tutorial cara 

penggunaan, belum dikenal masyarakat secara luas (awareness) dan kebutuhan 

campaign merek yang akan dirancang melalui buku ini. 

1.1.3 Kompetitor Potensial Bisnis 

Kompetitor yang ditemukan di bidang batik maupun pakaian akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. BATEEQ 

Bateeq, merupakan bisnis yang bergerak di bidang pakaian batik ditujukan 

untuk anak hingga dewasa serta untuk keluarga (orang tua dan anak) dengan 

model mengikuti jaman sehingga bisa untuk kesamaan pakaian sekeluarga 

(kembaran) untuk menghadiri acara. Menurut Kusuma (2012), Modernisasi 

mempengaruhi perkembangan batik yang berbanding lurus dengan permintaan 

dari konsumen serta persaingan antar bisnis membuat batik terus dimodifikasi dan 

dimodernisasi. Bateeq terus mengembangkan model pakaiannya mengikuti jaman 

modern ini dengan target market kelas menengah ke atas. 

 

 
Gambar 1.1.3.1.Strategi komunikasi visual Bateeq 

Sumber : instagram @bateeqshop 

 

Berikut analisis SWOT dari kompetitor Bateeq: 
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a) Strengths: Bukan hanya diketahui orang lokal, namun promosi produk 

sudah sampai ke luar negeri (ikut London Fashion Week), menjual 

produk lokal batik dengan desain fashionable cocok untuk berpergian, 

memiliki aplikasi untuk tetap menjalin hubungan dan mempermudah 

customer yang dapat diunduh di Google Play Store/ App Store.  

b) Weaknesses: Harga tidak bisa dijangkau kalangan bawah. Meskipun 

banyak ditemui di mall kota-kota besar, tapi belum terlalu banyak ada di 

kota-kota seluruh Indonesia. 

c) Opportunities: Batik yang dijual sangat banyak variasi patternya bisa 

untuk kembaran sekeluarga dan langsung bisa dilihat modelnya melalui 

websitenya, dan bukan hanya busana namun bateeq menjual home 

décor seperti keranjang dengan aneka kebutuhan. 

e) Threats: Kompetitor yang menjual batik yang melakukan inovasi baru 

dan tersebar luas di seluruh daerah Indonesia. 

Strategi komunikasi visual yang dilakukan Bateeq adalah menggunakan 

#iwearbateeq yang bisa dilihat di story dan captiondari foto di feed instagram 

dimana itu digunakan pada konsumen yang memakai produk bateeq sebagai 

bentuk campaign. Dari hal tersebut, calon konsumen bisa melihat siapa saja 

(termasuk artis) yang telah menggunakan produk Bateeq ini untuk meningkatkan 

trust calon konsumen. Di Instagram, Bateeq aktif memberikan promo khususnya 

pada event/ hari besar tertentu. 

 

b. DUST 

Dust, didirikan pada tahun 1989, merupakan merek fashion Indonesia 

dibawah naungan PT Cipta Adhyabusana dengan mengutamakan konsep gaya 

wanita sederhana namun elegan, jelita dan mengikuti fashion terkini. Misi Dust 

adalah menggabungkan kredibilitas dengan kreativitas sehingga Dust dapat 

menawarkan nilai tambah yaitu kualitas bahan dan gaya dari produk  kepada 

konsumen secara konsisten. Dust memiliki 242 gerai yang ada di department 

store, dan showroom di seluruh Indonesia. Dust telah menerima penghargaan 

“The Best Supplier and Brand” tahun 2012, 2014, 2015 pada kategori Youth Girl. 

Dust cukup dikenal masyarakat dilihat dari followersnya yaitu 162k. Tagline yang 

dimiliki yaitu “Good Style Makes You Confident”. Targetnya adalah wanita remaja 

hingga dewasa dan sebagian besar produknya didominasi oleh jeans. Harga yang 
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ditawarkan tergolong untuk menengah ke atas yaitu kisaran harga Rp 151.200 

hingga Rp 649.000. 

 

 
Gambar 1.1.3.2.Strategi komunikasi visual Dust 

Sumber : instagram @dust_jeans; website dust.id 

 

Berikut analisis SWOT dari kompetitor Bateeq: 

a) Strengths: Dust memiliki variasi warna bervariasi yang cocok untuk 

anak muda dan mengenai ukuran juga cukup lengkao mulai dari S – 

XXL – SL, kualitas bahan bagus dan gaya yang konsisten, memiliki 242 

gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki ragam pakaian mulai 

dari atasan hingga bawahan yang casual digunakan sehari-hari. 

b) Weaknesses: Kurang dikenali masyarakat secara luas khususnya di 

kalangan anak muda. 

c) Opportunities: Pakaian wanita yang kekinian dengan konseo 

sederhana namun elegan dengan kualitas bahan dan gaya konsisten 

mengekuarkan koleksi baru tiap minggunya. Berdiri sudah cukup lama 

dengan variasi produk yang banyak. 

e) Threats: Kompetitor yang melakukan inovasi terhadap pakaian wanita 

yang serupa dan memiliki store tersebar di seluruh Indonesia.  
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Strategi komunikasi visual yang dilakukan Dust adalah tagline yang dijadikan 

hastag #GoodStyleMakesYouConfident yang ada di setiap postingan video dan 

foto, dan #DUSTxMe sebagai bentuk campaign dari produk DUST mengajak 

customer dan calon customer ikut ambil bagian dengan memposting fotonya di 

sosial media, dimana hal itu dilombakan yang nantinya mendapat voucher Rp 

50.000. 

 

c. Kanak Pants 

Kanak Pants, berlokasi di Bali yang memiliki visi celana yang bisa membuat 

rasa nyaman dipakai untuk sehari-hari berpergian dan melakukan apapun. Kanak 

memiliki konsep praktis untuk wanita yang cinta dengan fashion tapi tidak perlu 

mengikutinya. Kanak itu spirited, agile, dan uncomprimised. Target market 

tergolong menengah ke atas dilihat dari harga yang ditawarkan sekitar Rp 400.000 

hingga Rp 1.200.000.  

 
Gambar 1.1.3.2.Strategi komunikasi visual Kanak Pants 

Sumber : instagram @dust_jeans; website dust.id 

 

Berikut analisis SWOT dari kompetitor Bateeq: 

a) Strengths: Celana nyaman untuk aktif bergerak, cocok dipakai 

dimana saja dan untuk melakukan aktifitas sehari-hari, warnanya cocok 



 
 

 20 

untuk anak muda (lebih ke warna-warna alam) dan bervariasi 

bentuknya.  

b) Weaknesses: belum memiliki offline store, belum terlalu cukup dikenal 

masyarakat secara luas, hanya bertempat di Bali, untuk produk celana 

harga cukup mahal 

c) Opportunities: Khusus menjual celana (cenderung bentuknya lebar 

dan memiliki kantong di sampingnya), warnanya lebih ke warna-warna 

kalem menyerupai warna alam (hijau, pink muda, coklat muda), produk 

ini cocok untuk wanita remaja hingga dewasa yang menyukai hal simple 

dan kenyamanan saat beraktifitas. 

e) Threats: Kompetitor yang melakukan inovasi produk celana mengikuti 

jaman, yang memiliki toko sehingga lebih berinteraksi langsung dengan 

customer.  

Strategi komunikasi visual yang dilakukan Kanak Pants yaitu dengan 

melakukan campaign berupa hastag #KanakMovieSunday yang isi kontennya 

adalah merangkum tentang film-film lama setiap minggunya. Ada juga 

#HaveYouMetHer berupa gambar ilustrasi berbagai profesi wanita dengan gaya 

pakaian. Untuk hashtag #KanakRandomThoughts adalah tema besar dari 

#MasteringArtOfDoingNothing dimana isinya tentang cerita, tips yang mengajak 

audience untuk ikut melakukan hal tersebut. Konsep foto dan video berdasarkan 

cerita tersebut mengenakan celana Kanak Pants. 

1.1.4 Strategi komunikasi Visual Kompetitor 

Strategi komunikasi visual kompetitor yang akan digunakan sebagai alternatif 

untuk mengatasi masalah Cau Skirt yaitu 

a. Menggunakan hashtag di Instagram 

b. Social Media Marketing and Promotions 

c. Cerita lewat foto dan video 

Konsep sebuah cerita yang akan di visualisasikan dengan foto & video yang 

terdapat di website sehingga audience tertarik untuk membaca sambil 

memperkenalkan produk brand. 



 
 

 21 

1.1.5 Strategi yang diadaptasi sebagai Solusi 

Strategi yang diadaptasi oleh Cau Skirt adalah membangun brand campaign 

menggunakan hashtag. Penggunaan hashtag sangat populer digunakan 

masyarakat. Menurut Asuka (2019:9) hashtag sebagai kata kunci dimana 

seseorang lebih mudah untuk mencari atau terhubung dengan akun yang kita 

miliki. Hashtag bisa digunakan untuk mengajak calon customer/ customer untuk 

ikut terlibat di dalam campaign tersebut melalui media sosial yang digunakan.  

Hashtag memiliki fungsi untuk mengkelompokkan tema atau topik yang sejenis 

khususnya di media sosial. Dengan kata lain, hashtag juga membantu orang-orang 

menemukan topik yang saling berhubungan (Organix dalam Lestari dan Aldianto, 

2016: 5). Oleh karena itu, penggunaan hashtag efektif digunakan untuk campaign 

yang akan dilakukan. Hashtag yang akan digunakan diselaraskan dengan sebuah 

cerita/ pesan yang divisualisasikan dengan foto atau video sebagai pengisi konten 

untuk menarik perhatian audience. Gaya story telling bagian dari teknik marketing 

soft selling karena di Indonesia sudah dibuktikan bahwa orang lebih suka 

membaca cerita meskipun yang akhir-akhirnya berujung pada jualan (Mahaldi, 

tanpa tahun : 16). Cerita atau pesan dari audiens sebagai salah satu ketentuan 

Giveaway yang akan diadakan Cau Skirt dimana mereka memposting ke 

InstaStory akun Instagram mereka serta menambahkan #comfortwithbatik. 

Campaign yang akan dilakukan menggunakan beberapa media untuk 

mempromosikannya, salah satunya yaitu melalui sosial media Instagram. 

Instagram di Indonesia berada di posisi ke-4 dengan jumlah pengguna 56 juta, 

dengan rentang usia terbanyak 18-24 tahun menurut berita liputan6 pada 26 Juni 

2019. Dengan fitur bisnis yang ada di Instagram seperti profil bisnis, insgiht, 

promosi, maka mempermudah para pebisnis untuk mempromosikan produknya 

dengan tepat sasaran. Sebagai pemilik akun bisnis, kita bisa mengetahui konten 

yang disukai pengikut melalui insight yang bisa dijadikan iklan di Instagram. Iklan 

sponsor di Instagram bisa diatur sendiri oleh pemilik akun tentang rentang usia, 

jenis kelamin, wilayah, budget, durasi hari, dan interests. Selain itu, melakukan Co-

branding dan bergabung dengan komunitas sesama pecinta Batik memudahkan 

promosi kampanye yang akan diadakan karena memiliki tujuan yang sama.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan yang akan diselesaikan adalah:  

Bagaimana merancang brand campaign untuk Brand Cau Skirt beserta media 

promosinya ? 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah merancang brand campaign 

beserta media promosinya yang sesuai bagi brand Cau Skirt. 

 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Spesifikasi perancangan yang akan dibuat oleh Cau Skirt tentang Brand 

Campaign beserta media promosinya yaitu: 

1. Brand Campaign Concept 

1. Campaign Idea and Strategy 

2. Campaign Theme Theme Concept 

1. Theme GSM (Theme philosophy, Theme logo elements) 

3. Integrated Marketing Communication strategy  

1.  Above The Line Media campaign strategy & design 

2.  Below The Line Media campaign strategy & design  

3.  Social Media/ e-marketing campaign strategy & design  

 

1.5. Manfaat Perancangan  
Manfaat yang dapat diambil dari Perancangan Tugas Akhir bagi khalayak 

umum, bagi stakeholder jasa/ bisnis Cau Skirt dan bagi keilmuan Desain 

Komunikasi Visual yaitu: 

a) Melestarikan kearifan budaya lokal melalui celana batik dari brand Cau 

Skirt yang dipakai untuk sehari-hari. 
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b) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand campaign 

dalam bidang fashion. 

c) Membangun kesadaran dalam hal melestarikan produk lokal yaitu batik 

dalam berpakaian sehari-hari. 

d)  Menciptakan kebaruan dalam perancangan brand campaign dalam 

bidang fashion untuk membangun brand awareness yang diinginkan. 

e) Menambah ilmu brand campaign dan pentingnya sosial media terhadap 

pengembangan bisnis. 

f) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual, 

khususnya dalam bidang fashion. 

 

1.6. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka dari 

itu batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Batasan ilmu : Desain Komunikasi Visual, Brand Campaign, Ilmu 

Promotion, Ilmu Branding, dan Ilmu Batik. 

2. Batasan waktu : November 2019 – Juni 2020 

3. Batasan Pengumpulan Data ( Jelaskan di mana data untuk penelitian ini 

akan diambil)  

4. Batasan teknologi dan material : Adobe Premiere untuk edit video, Adobe 

Photoshop untuk edit foto, Adobe Illustration untuk membuat design, 

Adobe Lightroom dan VSCO untuk mengedit foto, media promosi cetak 

(offline) dan media sosial (online). 

 

1.7. Definisi Istilah    

Istilah-istilah yang berhubungan dengan topik mengenai bisnis yang akan 

dibahas serta akan melakukan riset lebih lanjut melalui studi literatur sebagai 

sumber referensi saar merancang yaitu: 

a. Brand  

Brand adalah seperti kompetisi untuk menciptakan pilihan yang tidak terbatas, 

perusahaan mencari cara untuk terhubung secara emosional dengan customer, 
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menjadi tidak tergantikan, dan menciptakan hubungan seumur hidup (Wheeler, 

2013: 2). 

 

b. Brand Campaign 

 Brand Campaign adalah suatu serangkaian tindakan komunikasi yang 

direncanakan dengan tujuan untuk menciptakan suatu efek pada khalayak umum 

dimana hal ini dilakukan secara berkelanjutan pada waktu tertentu (Rogers dan 

Storey dalam Putri dan Fithrah, 2017: 133) 

 

c. Brand Awareness 

 Brand Awareness adalah suatu kesanggupan yang terjadi pada calon 

pembeli  untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek yang merupakan 

bagian dari suatu kategori produk tertentu (Dwijayanti, Suryawati dan Pascarani, 

2016). 

 

d. Marketing  

 Marketing adalah aktivitas, serangkaian lembaga, dan proses untuk 

menciptakan, menangkap, berkomunikasi, memberikan, dan mengubah 

penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat pada 

umumnya. (The American Marketing Association (AMA) dalam Grewal dan Levy, 

2018: 4) 

 
e. Batik 

 Batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia berasal dari kata “mbat” 

dan “tik” dengan nilai seni yang sangat tinggi dan memiliki keunikan tersendiri 

(Anggraeni, 2017: 5-6) 

1.8. Metode Perancangan 

Bagian ini adalah pemaparan mengenai cara kerja saya pada keseluruhan 

tugas akhir. Mulai dari penyusunan kajian analitis, yaitu: mencari permasalahan, 

tujuan perancangan, penggalian data, hingga analisis data dan perancangan 

produk sebagai temuan dari hasil penelitian. 
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