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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara geografis letak Indonesia memiliki keuntungan besar dikarenakan 

adanya hutan tropis dengan kayu yang berkualitas tinggi, dan hal ini 

menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kayu yang cukup besar. 

Kayu-kayu tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia, misalnya untuk kerajinan yang diperjualbelikan. 

Namun, sudah bukan rahasia bahwa pembalakan liar (illegal logging) sering 

terjadi dikarenakan minimnya wawasan dan kepedulian terhadap Sumber 

Daya Alam yang ada. Menurut Stephan Devenish, ketua Misi Forest Law 

Enforcement and trade Uni Eropa, pembalakan liar (illegal logging) merupakan 

penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia (Purwanto, 2009). 

Hal ini juga mempengaruhi tidak maksimalnya pemanfaatan material kayu di 

Indonesia. Selain itu riset Industri Hasil Hutan menyatakan bahwa industri 

kayu di Indonesia menghasilkan rata-rata limbah kayu sebesar 40,48%-54, 

81%, dan disusul dengan observasi lapangan yang menghasilkan data bahwa 

sebanyak 5 dari 6 pengrajin kayu di Banyuwangi membuang sisah kayu 

olahan tersebut dengan cara dibakar.  Tanggung jawab sebagi pengambil 

material kayu di sini sangat berperan penting dalam kelestarian alam dan 

hutan, maka dari itu Eraiz berdiri dengan mengusung konsep upcycle, untuk 

pemanfaatan bahan material kayu yang lebih maksimal serta agar usaha 

perkayuan tetap berjalan, namun hutan pun tetap lestari.  

Setelah melakukan riset pasar melalui analisa terhadap kompetitor, 

wawancara kepada expert dan extreme users di bidangnya, permasalahan 

utama yang ditemukan Eraiz sebagai brand startup saat ini adalah belum 

adanya pemahaman akan nilai yang ditawarkan saat melihat produk Eraiz, 

serta banyaknya merek serupa penjual wooden houseware juga 

mempengaruhi belum terlihatnya nilai dan keunikan Eraiz sebagai merek 

berkonsep upcycle.  
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 Beberapa strategi yang dirancang dari permasalahan, dan data yang 

ditemukan, demi meningkatkan keasadaran masyarakat dari konsep upcycle 

yang dibawa dan ditawarkan oleh Eraiz adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan pengenalan Eraiz sebagai merek upcycle di media sosial  

2. Menstimulasi dengan menyajikan permasalahan sosial dan lingkungan 

3. Menyentuh titik emosional lewat konten yang dihadirkan  

4. Mempromosikan produk mejo yang berasal dari limbah kayu 

5. Berkolaborasi dan melakukan kampanye penumbuh kesadaran 

masyarakat akan Eraiz. 

 Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dibutuhkannya brand 

communication untuk menambah kesadaran masyarakat kepada Eraiz 

sebagai merek berkonsep upcycle. Brand communication atau komunikasi 

merek yang dilakukan dengan jelas dan secara konsisten memungkinkan 

terbentuknya kesadaran merek atau brand awareness serta pembawaan citra 

merek yang positif bagi masyarakat (Ateke, 2018).  

 
 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana rancangan Brand Communication beserta media promosinya 

untuk Eraiz agar dapat dikenal sebagai brand pengusung konsep upcycle 

oleh masyarakat? 

 

1.3. Tujuan Perancangan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, tujuan perancangan Tugas 

Akhir yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Merancang brand communication  beserta media promosinya yang 

sesuai bagi Eraiz agar dapat dikenal sebagai brand pengusung konsep 

upcycle oleh masyarakat. 
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1.4. Manfaat Perancangan  

Manfaat dari dari Perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi keilmuan Desain Komunikasi Visual: 

Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi 

Visual, khususnya dalam bidang brand communication dan 

turunannya. 

b. Bagi pembaca: 

Diharapkan perancangan ini dapat memberikan ilmu wawasan untuk 

dapat mengenal perancangan brand communication untuk Eraiz 

dengan konsep upcycle yang dibawa. 

  



  

 

 17 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis perancangan ini dapat bermanfaat sebagai berikut:  

a. Bagi Eraiz : 

Untuk dapat dijadikan panduan dan landasan dalam memproyeksikan 

rancangan brand communication. 

b. Bagi penulis : 

Perancangan ini dapat dijadikan Tugas Akhir untuk syarat kelulusan, 

dan juga sarana untuk menggali potensi dalam dunia Desain 

Komunikasi Visual. 

 

1.5. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

batasan perancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Batasan ilmu yaitu pada ilmu Desain Komunikasi Visual, ilmu Brand 

Communication, ilmu Marketing Communication, ilmu media promosi, ilmu 

kelestarian lingkungan lewat green marketing. 

2. Batasan waktu yang dimulai dari tanggal 14 September 2020 sampai 

dengan 10 April 2021. 

3. Batasan Pengumpulan Data yang dilakukan melalui wawancara 

narasumber, observasi lapangan, pengambilan sampel dengan google 

form, sumber literatur seperti buku dan jurnal. 

4. Batasan teknologi dan material yang digunakan diantaranya adalah Adobe 

Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6 untuk aset desain dan editing foto, 

Adobe Premiere pro CC untuk video promosi, dan video presentasi, 

Unsplash dan Pexels untuk beberapa materi foto dan video pendukung, 

serta Canva untuk presentasi Tugas Akhir. 

  


