
Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.1 Peluang Bisnis

Seiring berkembangnya waktu, kebutuhan terhadap

fashion semakin meningkat khususnya di Indonesia. Fashion

bukan hanya mengenai baju, celana, serta apapun yang

dikenakan, tetapi juga mengenai aksesoris yang berperan penting

sebagai pelengkap busana agar dapat tampil lebih menarik.

Aksesoris juga disebut sebagai kekuatan dalam fashion (The

Power of Accessories), jika digunakan dengan baik dan selaras

dengan pakaian yang digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan

teori The Power of Accessories diatas, dapat disimpulkan bahwa

aksesoris memiliki dampak yang besar walaupun bentuknya kecil

(Nursiska et al, 2018:199). Saat ini, terdapat banyak aksesoris

yang bermunculan yang hanya bersifat fashionable tetapi tidak

memiliki nilai seni yang tinggi, berkualitas rendah dan mudah

ditemukan di dalam toko – toko perbelanjaan (Kumalasari, 2017:2).

Padahal, saat menggunakan aksesoris wanita tidak hanya

menujukkan eksistensinya, tetapi juga menunjukkan kepercayaan

diri, keberanian, kecantikan, dan keunikannya (Evans, dalam

Kumalasari, 2017:3).

Dan seiring berkembangnya waktu, bentuk dan material

aksesoris terus berkembang mengikuti trend masa kini. Mengutip

penjelasan Arumsari (dalam Roseanto dan Ciptandi, 2018:255)



yang mendukung perkembangan material dalam produk aksesoris,

terdapat berbagai macam material yang digunakan dalam

pembuatan aksesoris, seperti emas, perak, mutiara, dan batu

mulia hingga penggunaan material baru yaitu kristal, resin, clay,

rubber, keramik, tekstil, biji, tumbuhan, bunga kering, dll. Salah

satu material yang dapat dijadikan inovasi material baru dalam

membuat aksesoris yaitu Clay dan Resin. Berdasarkan banyaknya

bisnis yang menjual berbagai macam aksesoris, dapat dikatakan

bahwa peminat aksesoris cukup besar mulai dari pengguna remaja

hingga dewasa, tetapi aksesoris yang terbuat dengan bahan dasar

Clay dan Resin belum banyak ditemukan padahal kedua bahan

dasar ini mudah ditemukan di masyarakat.

Sehingga berdasarkan permasalahan diatas, dapat

diketahui bahwa aksesoris yang terbuat dari Clay dan Resin

memiliki peluang untuk menjadi solusi bagi kaum wanita yang ingin

tampil berbeda dengan aksesoris yang unik dan tidak pasaran

serta berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Dengan

menggunakan aksesoris ini, kaum wanita dapat menggunakan

aksesoris berdasarkan karakter mereka masing – masing tanpa

merasa segan, selain itu juga dapat menambah value dalam

berpakaian melalui bentuk, material dan visual yang unik dan

menarik.

1.1.2 Target Konsumen

Target market utama bisnis aksesoris Oh My Studio ini yaitu

pelajar atau pekerja wanita berumur 18-25 tahun, termasuk dalam

kelas sosial menengah keatas, berpendapatan diatas Rp.



3.000.000 per bulan, dan berdomisili di kota – kota metropolitan.

Untuk target secara psikografis, konsumen Oh My Studio termasuk

tipe Experiencers, yaitu:

- Suka mengekspresikan diri mereka melalui aksesoris

- Suka penasaran terhadap produk baru

- Menyukai keragaman dan hal – hal yang baru

- Suka menjadi pusat perhatian

- Memperhatikan penampilan

- Memiliki selera fashion yang tinggi

- Mudah tergoda membeli sesuatu tanpa berpikir panjang

- Suka berbelanja hal yang dirasa unik dan menarik terutama

yang handcrafted,

- Senang berbelanja online dan aktif di media sosial

Dengan Customer Behaviour, yang selalu menggunakan

aksesoris sehari – hari baik untuk acara ataupun bepergian,

konsumen akan loyal atau setia jika layanan dan kualitas yang

memuaskan, mengutamakan quality diatas economy.

1.1.3 Permasalahan yang dihadapi

Dalam membuat dan menjalankan bisnis aksesoris Oh My Studio

ini, terdapat berbagai macam permasalahan, baik dari segi brand

identity dan brand awareness, produksi, Sumber Daya Manusia

(SDM), hingga promosi. Dari segi Brand Identity dan Brand

Awareness, karena masih bisnis start-up, brand Oh My Studio

masih kurang dikenal oleh masyarakat khususnya bagi calon

konsumen dan value dari brand belum tersampaikan dengan



optimal. Dari segi produksi, aktivitas produksi bisnis ini masih

dilakukan sendiri secara manual, sehingga produk yang dihasilkan

tidak luput dari kesalahan dan harus diproduksi ulang lagi jika ada

kesalahan sedikit saja. Dari segi Sumber Daya Manusia, kesulitan

dalam mengurus bisnis seorang diri dan harus mengurus

semuanya, mulai dari produksi, foto produk, marketing, keuangan,

merancang, dan mendistribusikannya. Serta dari segi promosinya,

Oh My Studio masih belum aktif di sosial media dan masih belum

memiliki konten – konten menarik dan foto produk yang bagus

untuk ditampilkan.

1.1.4 Kompetitor Potensial Bisnis

Terdapat 3 kompetitor utama bisnis aksesoris Oh My

Studio, ketiga kompetitor ini memiliki bisnis yang kurang lebih

serupa, tapi tidak sepenuhnya sama dan memiliki beberapa

perbedaan, baik dari segi material dan visual dengan bisnis

aksesoris Oh My Studio. Ketiga kompetitor tersebut, meliputi:

a. MITA JEWELRY

Mita Jewelry merupakan bisnis aksesoris yang

menggunakan konsep Playful, mulai dari segi pattern yang

bersifat 3D dan bertekstur serta dari warna yang terang.

Semua produk dari Mita Jewelry dibuat secara handmade

dengan berbahan dasar Polymer Clay. Kisaran harga produk

Mita Jewelry yaitu diatas IDR 250.000/produk. Target market

Mita Jewelry yaitu kaum wanita berumur 25-40 tahun keatas

dengan kelas sosial menengah hingga menengah keatas. Mita



Jewelry hanya menerima orderan lewat Whatsapp dan tidak

tersedia lewat media sosial lainnya. Strategi Komunikasi Visual

yang diterapkan yaitu :

1) Menggunakan media sosial Instagram untuk

mempromosikan produknya dan menjual produk. (Gambar

1.1.4.1 Gambar 1.1.4.2, dan Gambar 1.1.4.3)

2) Mengadakan GIVEAWAY berupa produk – produknya

kepada followers yang aktif dengan cara like, tag 3 teman,

dan comment di post Giveaway. (Gambar 1.1.4.1)

3) Bekerja sama dengan DITUT (Surface Pattern Designer)

untuk berkolaborasi menciptakan produk baru, serta desain

untuk media promosinya juga di ilustrasikan oleh DITUT

sendiri, sehingga menghasilkan visual yang sangat

menarik dan satu konsep dengan aksesoris yang

dihasilkan. (Gambar 1.1.4.2)

Gambar 1.1.4.1 Arahan foto dan Postingan Giveaway Mita

Jewelry

Sumber: Akun Instagram Mita Jewelry



Gambar 1.1.4.2 Arahan foto dan Postingan kolaborasi DITUT

Sumber: Akun Instagram Mita Jewelry

Gambar 1.1.4.3 Arahan fotografi (model) Mita Jewelry

Sumber: Akun Instagram Mita Jewelry

Untuk arahan fotografi, Mita Jewelry kurang memiliki konsep yang

jelas dan kurang menarik, foto produk aksesorisnya (Gambar

1.1.4.1 dan Gambar 1.1.4.2) hanya memiliki latar yang polos dan

kurang menarik. Untuk warna feeds Instagram nya, ada beberapa

produk yang hanya memiliki latar belakang putih, ada yang

warna – warni, serta ada yang di ilustrasikan, sehingga secara

keseluruhan color tone nya tidak sesuai dan tidak memiliki

konsistensi. Lalu, Mita Jewelry hanya menggunakan caption

Instagram untuk memberi tahu promo – promo mereka, tidak

pernah menggunakan layout yang didesain khusus secara grafis

(Gambar 1.1.4.1). Sedangkan untuk arahan fotografi pada model



(Gambar 1.1.4.3) seperti tidak memiliki konsep dan hanya sekedar

berpose didepan kamera, tanpa menunjukkan ciri khas mereka.

b. KOEPING

Koeping merupakan sebuah statement earring yang

menonjolkan keunikan dari designnya sehingga dapat menarik

perhatian orang lain. Koeping terbuat dari bahan Polymer Clay dan

dibuat secara handmade. Kisaran harga dari Koeping diatas IDR

115.000/produk. Target market dari Koeping lebih kearah remaja

hingga dewasa dengan kisaran umur 18-35 tahun, dengan kondisi

sosial ekonomi menengah hingga menengah atas. Koeping hanya

menerima orderan lewat Whatsapp serta Direct Message

Instagram dan tidak tersedia lewat media sosial lainnya. Strategi

Komunikasi Visual yang diterapkan yaitu :

1) Menggunakan media sosial Instagram untuk

mempromosikan produknya dan menjual produk. (Gambar

1.1.4.4)

2) Membuat desain penjelasan mengenai care instruction,

brand, how to order, dan pre order products di highlight

instagram. (Gambar 1.1.4.5)

3) Mendesain foto hasil testimonial berdasarkan konsep yang

dimiliki aksesoris yang sedang dipakai, yang

dikombinasikan dengan ilustrasi yang menarik. (Gambar

1.1.4.6)



Gambar 1.1.4.4 Arahan foto produk dan Feeds Instagram

Koeping

Sumber: Akun Instagram Koeping

Gambar 1.1.4.5 Postingan Highlight Story Instagram Koeping

Sumber: Akun Instagram Koeping

Gambar 1.1.4.6 Desain testimonial Instagram Koeping

Sumber: Akun Instagram Koeping



Untuk arahan fotografi, foto produk dari Koeping tidak

memiliki konsep yang jelas dan tidak pernah menggunakan

foto produk di model. Foto produknya, hanya memiliki 1

background photo dengan penempatan yang sama (Gambar

1.1.4.4), walaupun tetap menerapkan konsistensi tetapi tidak

memiliki konsep yang menarik sehingga terkesan monoton dan

membosankan. Sedangkan untuk untuk foto produk di model,

hanya mengandalkan testimonial konsumen dan tidak

menggunakan model pada umumnya, sehingga arahan foto

model tidak konsisten (Gambar 1.1.4.6). Dan secara

keseluruhan, Feeds Instagram Koeping tidak memiliki tone

warna yang fix dan jelas dan kurang menonjolkan ciri

khasnya.

c. MASSICOT

Massicot merupakan sebuah bisnis Exploration

Accessories asal Bandung yang memberikan kesan feminim

yang manis dan mengadopsi desain yang simple dengan

lekuk – lekuk yang girly. Produksi dari Massicot dibuat secara

handmade dan bukan mass-production. Target market utama

dari Massicot yaitu wanita muda sekitar 20-35 tahun yang

tinggal di kota Bandung. Tetapi kini produk Massicot hampir

digunakan oleh seluruh wanita di Indonesia. Kisaran harga

produk dari Massicot terbilang cukup mahal yaitu mulai dari

IDR 400.000 – 1.200.000, sehingga termasuk kelas sosial

ekonomi menengah atas. Massicot menerima orderan melalui

beberapa cara, secara online dapat order melalui Line@,



Shopee, Tokopedia, dan untuk website terdapat di

@thegoodsdept (thegoodsdept.com) dan offline store di The

Goods Things In Life (Jakarta Selatan). Strategi Komunikasi

Visual yang diterapkan yaitu :

1) Membangun brand image melalui brand identity dan media

promosi di sosial media. Dengan brand identity yang jelas

dan kuat dengan karakteristik yang unik. (Gambar 1.1.4.7),

Desain feeds Instagram ditata dengan rapi dengan warna

yang selaras dan enak dilihat dan terdiri dari berbagai

macam konten yang dapat menarik perhatian, mulai dari

foto produk, foto model, quotes, promosi, video, gif, dll.

2) Selalu aktif di Instagram Story maupun Post mengenai

berbagai macam update dari produk, event, sketsa hasil

rancangan, dll. (Gambar 1.1.4.8)

Gambar 1.1.4.7 Feeds Instagram Massicot

Sumber: Akun Instagram Massicot



Gambar 1.1.4.8 Postingan Instagram Massicot

Sumber: Akun Instagram Massicot

Gambar 1.1.4.9 Arahan foto produk Instagram Massicot

Sumber: Akun Instagram Massicot

Gambar 1.1.4.10 Arahan fotografi (model) Instagram Massicot

Sumber: Akun Instagram Massicot

Untuk arahan fotografi (Gambar 1.1.4.9 dan Gambar

1.1.4.10), konsep foto baik untuk produk dan produk on model

semuanya memiliki konsep yang jelas, konsisten, dan terlihat

sangat menarik. Massicot menggunakan warna dengan tone yang

warm. Secara keseluruhan, Massicot menggunakan konsep

desain yang abstrak namun tetap menarik dan eye-catching,



sehingga massicot dapat dengan mudah menarik perhatian

konsumen melalui brand identity yang khas. Selain itu karena

konsep dari aksesoris Massicot sendiri mengangkat tema

kecantikan Indonesia, model yang digunakan juga berwajah asli

Indonesia untuk lebih menonjolkan khasnya.

1.1.5 Strategi Komunikasi Visual Kompetitor

Sehingga berdasarkan penjelasan strategi komunikasi visual

ketiga kompetitor diatas, strategi yang dapat digunakan sebagai

alternative untuk mengatasi masalah bisnis aksesoris Oh My

Studio, yaitu :

a. Membangun brand identity yang jelas dan kuat dengan

karakteristik yang unik.

b. Menggunakan media sosial Instagram untuk mempromosikan

produknya dan menjual produk, serta mengadakan promosi.

c. Desain feeds yang rapi dan terdiri dari berbagai macam konten

menarik.

d. Membuat desain care instructions, brand, how to order, dan

pre order products di highlight instagram.

1.1.6 Strategi yang diadaptasi sebagai solusi

Strategi yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam strategi

komunikasi visual brand aksesoris Oh My Studio yaitu, dengan

membangun Brand Identity yang jelas dan kuat dengan

karakteristik yang unik dan khas sehingga brand dapat langsung

diingat oleh konsumen. Hal ini dilakukan melalui berbagai macam

promotional media, untuk dapat meningkatkan awareness bagi



calon konsumen yang suka mengekspresikan diri mereka melalui

aksesoris (Experiencers), sehingga brand Oh My Studio dapat

dikenal lebih luas. Berdasarkan kutipan dari Aaker dan

Joachimsthaler (dalam Aji, 2015), Brand Identity mencerminkan

bagaimana sebuah perusahaan ingin menunjukkan merek mereka

kepada konsumennya. Sehingga brand identity perlu beresonansi

dengan konsumen untuk membedakan suatu merek dengan

pesaingnya (Ghodeswar, dalam Aji 2015). Sehingga untuk

membedakan semua itu, diperlukan media promosi yang efektif

menjangkau calon konsumen. Media promosi merupakan alat

yang berfungsi untuk mengomunikasikan produk, jasa, maupun

perusahaan agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas

(Susanto, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu: Bagaimana merancang brand identity untuk bisnis

aksesoris Oh My Studio beserta media promosinya untuk meningkatkan

brand awareness?

1.3 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan tugas akhir ini yaitu Untuk meningkatkan brand

awareness dari brand aksesoris Oh My Studio melalui perancangan brand

identity beserta media promosinya agar dapat dikenal oleh masyarakat

khususnya calon konsumen dan agar berkesan di benak calon konsumen.



1.4 Spesifikasi Perancangan

1) Brand Concept (Big Idea)

Perancangan ide dan strategi, baik secara visual, verbal, serta atribut

yang digunakan.

2) Graphic Standard Manual

a. Filosofi dari logo/brand

b. Corporate / Project Logo, berupa logo elements, proportion,

position, dan font types.

c. Special Design Logo yang diaplikasikan pada project / partnership.

d. Logo (minimum clear space protection, minimum sizes, logo

misuse, color variations, typography)

e. Stationary (business card, letterhead, envelope, stamp)

f. Color guide

3) Brand Marketing Application on Corporate Assets

a. Office or office tools design

b. Packaging

4) Strategic Promotional Media

a. Strategic Promotional Media (Marketing Timeline & Minimum 8

promotional media concept)

1.5 Manfaat Perancangan

Terdapat beberapa manfaat dari perancangan Tugas Akhir ini, yaitu :

- Membangun brand identity yang kuat dan jelas untuk bisnis aksesoris

Oh My Studio agar dikenal oleh masyarakat.

- Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand identity

dalam bidang bisnis Fashion khususnya aksesoris yang masih

start-up.



- Memberikan pemahaman dan persepsi yang benar terhadap bisnis

aksesoris Oh My Studio kepada masyarakat.

- Turut berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Desain Komunikasi

Visual, khususnya dalam bidang Fashion dengan inovasi material baru

untuk aksesoris

- Melestarikan budaya keterampilan Air-Dry-Clay dan Resin.

- Memanfaatkan ketersediaan bahan baku Air-Dry-Clay dan Resin.

- Meningkatkan value brand Oh My Studio.

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

Batasan keilmuan pada penulisan Tugas Akhir ini berada dalam

lingkup ilmu Desain Komunikasi Visual, ilmu branding, dan ilmu

marketing.

2. Batasan Waktu

Perancangan dilakukan mulai dari bulan November 2019 hingga bulan

Mei 2020.

3. Batasan Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dalam lingkup wilayah Surabaya dan

Makassar.

4. Batasan Teknologi dan Material

Teknologi yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini yaitu,

Adobe Family (Illustrator, Photoshop, Premiere, After-Effect,dll), serta



batasan material berupa media promosi cetak (offline) dan media

promosi online berupa media sosial Instagram.

1.7 Definisi Istilah

Berikut istilah – istilah yang digunakan untuk judul perancangan Brand

Identity bisnis aksesoris Oh My Studio beserta media promosinya:

a) Branding

Branding merupakan upaya untuk membedakan produk atau layanan

dari pesaingnya melalui kombinasi desain komunikasi, pesan, dan

desain produk yang berbeda. Branding pada akhirnya akan

membentuk bagaimana cara orang memandang perusahaan atau

produk Anda melalui citra dan tujuan dasarnya, untuk menciptakan

respons emosional.

b) Brand Identity

Brand identity merupakan kumpulan dari aspek – aspek yang memiliki

tujuan untuk menyampaikan merek, seperti latar belakang, prinsip,

dan tujuan dari ssuatu merek. Brand identity dapat memicu

pengakuan, untuk memperkuat diferensiasi, dan dapat membuat

gagasan dan ide besar dapat diakses.

c) Brand Awareness

Brand Awareness merupakan kemampuan dan kecepatan konsumen

mengenali nama merek, logo, dan perbedaan – perbedaan masing –

masing yang unik. Apabila kesadaran konsumen terhadap suatu

merek rendah, dapat disebutkan juga berarti merek tersebut kurang

efektif.



d) Media Promosi

Media promosi merupakan alat yang berfungsi sebagai media

komunikasi bagi produk, jasa, maupun perusahaan agar dapat lebih

dikenal oleh masyarakat luas. Media promosi terdapat beberapa

macam, yaitu dari mulut ke mulut, hingga media cetak berupa poster,

brosur, booklet, leaflet, spanduk, kartu nama, kop surat, dll.

e) Social Media Marketing

Social Media Marketing umumnya mengacu pada penggunaan

layanan social media online untuk melakukan penjualan sehingga

dapat mengembangkan hubungan dengan konsumen. Layanan media

sosial memanfaatkan inovatif teknologi online untuk mencapai tujuan

komunikasi dan pemasaran terhadap konsumen.



1.8 Metode Perancangan

Gambar 1.8.1 Bagan Metode Perancangan

Sumber: dokumen pribadi
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