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1.1. Latar Belakang Masalah 

Fashion, serta gaya berpenampilan sudah sangat marak menjadi perbincangan dan menjadi sorotan 

publik khususnya para anak muda. Rasa ingin tampil beda dalam berpenampilan, ingin menjadi exclusive 

dan berani tampil beda dengan individu lainnya merupakan hal yang sangat relate dialami oleh para anak 

muda. Namun, sayangnya banyaknya persaingan pasar dalam mematok range harga dalam nominal yang 

cukup tinggi, dan membuat para anak muda susah untuk mengekspresikan penampilan.(Trisnawati-2016)  

Customixed merupakan brand artisan yang sudah menerima customized order lebih dari 50 customer 

sejak tahun 2019 dalam bidang bisnis jasa handpainting customize, atau melukis diatas media wearable 

outfit misalnya seperti topi, jaket, sepatu, maupun barang diluar outfit, seperti case berbahan kulit, dompet, 

tas, skateboard, dan masih banyak lagi bahan material yang cocok digunakan dalam customize . 

Berdasarkan survey google form, serta adanya konsultasi dengan Dr.Michael Hans (2020), ditemukan 

segmen target market Customixed adalah para generasi milenial/ generasi Y (usia 25 - 35 tahun) dan 

generasi Z (usia 15 - 25 tahun) khususnya para kolektor extreme di bidang customized outfit. Permasalahan 

yang dialami Customixed adalah para anak muda relate dengan keinginan atau minat akan barang custom, 

ingin mengekspresikan style yang berbeda dan unik dalam berpenampilan, keinginan untuk diakui dan 

menemukan jati diri, menurut para customer barang limited edition maupun customized umumnya dibandrol 

dipasaran dengan range harga yang masih terlalu tinggi(Thamrin-2015) dan sayangnya masih diproduksi 

masal oleh beberapa official store. Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil survey yang dilakukan via 

online yang dimana 81,2% dari responden memberikan jawaban bahwa mereka mengetahui apa itu 

customized outfit, dan 97,6% menjaelaskan eksistensi customized outfit sangat relate dengan kehidupan 

anak muda yang hypebeast, exclusive, dan memiliki karakter yang ekspresif. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan data dan fakta di atas, maka Rumusan Masalah Perancangan  ini adalah: 

1. Bagaimana merancang media komunikasi dan promosi online untuk meningkatkan brand aktivasi

Customixed?

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

Merancang media komunikasi dan media promosi online bagi “Customixed” agar dapat 

mengedukasi customer tentang perihal customized outfit style . 



1.4. Manfaat Perancangan  

Manfaat yang didapat dari perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

Menemukan Media promosi yang menarik bagi para target market agar dapat meningkatkan Brand 

Activation Customixed. 

1.5. Batasan Perancangan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka batasan perancangan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengerjaan Tugas Akhir didasarkan pada ilmu brand activation dan Desain Komunikasi Visual.  

2. Pengerjaan Tugas Akhir merupakan keperluan sidang yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2021 

3. Data penelitian Tugas Akhir diambil dari jurnal dan buku yang berasal dari website valid di internet. 

4. Data kuantitatif, dan kualitatif diambil dari hasil responden survey questionaire yang berasal dari 

Google form. 

5. Desain yang terlibat dalam Tugas Akhir dikerjakan menggunakan Adobe Illustrator untuk 

layouting dan menyusun elemen desain. Sedangkan Adobe Photoshop digunakan untuk mengatur 

color tone, color palette dan brightness pada foto serta mockup gambar. Untuk media promosi 

online menggunakan platform Instagram, Youtube dan Facebook. 

 

1. Batasan ilmu yang digunakan dalam ilmu Desain Komunikasi Visual yaitu, ilmu 

branding, ilmu typography, ilmu layout, ilmu warna, ilmu gaya desain dan ilmu marketing.  

2. Batasan waktu pelaksanaan Tugas Akhir dimulai dari bulan Januari 2020 dan berakhir 

pada bulan Mei 2021.  

3. Batasan Pengumpulan Data diambil di Surabaya dalam kurun waktu bulan Maret 2020 

hingga Maret 2021. 

4. Batasan teknologi yang digunakan adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop untuk 

pembuatan desain media media promosi, dan Adobe Premiere untuk edit video atau GIF. 

Batasan material yang digunakan antara lain packaging totebag blacu, pencetakan sticker, 

thankyou card pencetakan voucher (Artpaper 230), pencetakan T-shirt, dan pin enamel. 

 


