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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kota Banyuwangi terletak di Kabupaten Banyuwangi , provinsi Jawa 

Timur. Banyuwangi adalah sebuah kota kecil yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang cukup baik. Masyarakat Banyuwangi memiliki daya beli yang 

cukup baik dan cukup royal untuk membelanjakan uang mereka untuk keperluan 

atau kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.  

Dengan ada nya daya beli yang cukup baik, maka potensi berbisnis di kota 

Banyuwangi sangat baik. Bisnis yang cukup potensial di kota Banyuwangi adalah 

bisnis dalam bidang kuliner, baik itu makanan maupun minuman. Namun tidak 

seperti di kota - kota besar seperti Surabaya, bisnis kuliner berupa masakan asing 

seperti masakan italia, masakan Jepang ataupun Korea tidak pernah dapat 

bertahan lama di kota ini. Bisnis makanan atau minuman yang dapat bertahan 

adalah bisnis yang masih berbau tradisional. Dan bisnis minuman pun sangat 

menjanjikan karena masih tidak terlalu banyak kompetitor nya. 

Selama ini minuman yang lazim bagi masyarakat adalah teh. Tetapi 

dengan ada nya perkembangan zaman, konsumen sangat jarang mencari tempat 

untuk hanya sekedar minum namun lebih memilih membeli minuman yang dapat 

langsung di bawa pergi. Produk Teh Tradisional atau teh alami mulai ditinggalkan 

digantikan oleh Teh Botol ataupun teh kemasan dimana produk – produk seperti 

ini memiliki efek negatif terhadap kesehatan dalam jangka waktu yang panjang.  
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Dengan adanya Mister Tea yang mengembangkan sebuah produk 

minuman tradisional namun dengan kemasan yang lebih modern dan ergonomis 

berupa Cup atau Gelas plastik, dimana Mister Tea merupakan contoh dari salah 

satu produk minuman tradisional yaitu Teh. Produk Es Teh seperti Mister Tea 

merupakan produk yang tidak termakan Zaman. maka Mister Tea memiliki 

peluang yang besar untuk bisa bersaing dan menang melawan kompetitor yang 

masih bersifat bisnis konvensional. 

Hal ini tentu saja dapat menjadi benefit terhadap produk Mister Tea karena 

Mister Tea menggunakan teh alami dan tidak menggunakan pengawet. Tetapi 

Masalahnya adalah Mister Tea belum dikenal oleh masyarakat luas. 

Bentuk Penjualan Es Teh di Kota Banyuwangi tidak memiliki Brand 

sehingga tidak begitu menarik. Dengan Branding yang tepat maka dapat membuat 

Es Teh Modern seperti Mister Tea dapat lebih diingat dan lebih diminati daripada 

Es Teh Tradisional. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana merancang Visual Branding yang tepat, kreatif dan efektif 

untuk Mister Tea ? 

2) Bagaimana merancang Media Promosi yang cocok untuk Mister Tea ? 

3) Bagaimana merancang Packaging yang sesuai bagi Mister Tea terhadap 

target market yang ada ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapula batasan - batasan permasalahan dalam perancangan ini, yaitu : 

a) Lokasi penempatan media adalah Banyuwangi 

b) Perancangan ini hanya sebatas pembuatan Logo, kemasan, Media Promosi 

dan Graphic Standard Manual yang dibutuhkan oleh Mister Tea untuk 

memperkenalkan brand kepada konsumen 

 
 
1.4. Tujuan Perancangan 

1) Merancang Visual Branding  yang sesuai dengan Mister Tea agar dapat 

mencapai keberhasilan 

2) Merancang media promosi yang cocok untuk Mister Tea 

3) Merancang Desain Packaging yang dapat diterima oleh target market yang 

sesuai 

 

1.5. Manfaat Perancangan 

Dengan melakukan penelitian yang baik dan akurat diharapkan dapat 

memberikan Manfaat bagi banyak pihak dan dapat membantu tercapainya  dan 

packaging dari "Mister Tea". 
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Manfaat dari Tugas Akhir itu antara lain : 

 

• Bagi Produsen Mister Tea 

Hasil Penelitian dapat memberikan manfaat yang besar dalam 

perancangan  serta Packaging bagi Mister Tea agar Brand dan Produk dari 

Mister Tea dapat diterima oleh masyarakat umum. 

 

• Bagi Konsumen 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi konsumen yaitu 

konsumen dapat lebih mengenal Brand Mister Tea. Konsumen dapat 

mengetahui lebih banyak dari Brand Mister Tea serta produk dan layanan 

nya.  

• Bagi Penulis dan Mahasiswa 

Peneliti dan Mahasiswa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan 

dan pengalaman yang dapat mempermudah untuk melakukan perancangan  

dan packaging terhadap berbagai bidang usaha di masa depan. 

 

1.6.  Metode Penelitian 

Dalam Sebuah Penelitian dibutuhkan research atau juga disebut sebagai 

Pengumpulan Data. Hasil dari pengumpulan data itu sendiri dapat dibagi menjadi 

dua macam yaitu Data Primer dan Data Sekunder sesuai dengan cara 

pengumpulan data nya. 

 

 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Teknik dan Desain. Universitas Ciputra.  5 

Data Primer 

• Wawancara 

Melakukan Wawancara atau interview cukup efektif apabila 

dilakukan kepada para narasumber yang sesuai dengan tujuan nya.  

Data yang dikumpulkan dari wawancara yang ada dikumpulkan 

menjadi satu lalu disimpulkan , maka akan mendapatkan data yang 

cukup akurat. 

• Observasi Lapangan 

Melakukan penelitian langsung dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik terhadap gejala - gejala yang terjadi di 

lapangan, sehingga dapat mengetahui gerak - gerik serta kebiasaan dari 

masyarakat atau golongan yang dituju untuk diobservasi. 

 

Data Sekunder 

• Kajian Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari 

berbagai buku - buku, naskah ataupun makalah yang ada, untuk 

membantu mempermudah penelitian. 

• Internet 

Penggunaan Media internet untuk pengumpulan data sangatlah 

mudah dan cepat. Namun untuk penggunaan internet harus lebih berhati 

- hati dan harus mengetahui kepastian sumber, karena banyak sekali data 

yang hanya berupa argumentasi dari uploader. Oleh karena itu, 
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Penggunaan media Internet harus lebih teliti dalam memilih website 

untuk pemilihan data nya. 

1.7. Metode Perancangan 

Perancangan  akan dilakukan untuk Mister Tea tidak terfokus kepada 

corporate identity saja , namun lebih dipusatkan kepada Logo , Stand serta 

Packaging dari Produk. 

 

Supaya dapat sesuai dengan target market yang ada maka akan disesuaikan 

dengan S.W.O.T ( Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat ) serta STP ( 

Segmenting, Targeting dan Positioning ) dari Usaha dan Produk Mister Tea. 

Sehingga mudah diterima oleh target Audience dan dapat diingat. 
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1.8. Skema Perancangan 
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