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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada masa pandemi covid-19 mengharuskan masyarakat untuk mengurangi 

aktivitas di luar rumah sebagai pencegahan terpapar dengan Covid-19 (Putri, 2020), 

kondisi ini tentu saja bersifat merugikan bagi karyawan dan juga pelaku usaha yang 

mengandalkan aktivitas besar di luar rumah. Hingga Kamis (9/4/2020), tercatat sebanyak 

3.315 orang pekerja yang mengalami PHK. Sementara jumlah pekerja yang dirumahkan 

menembus angka lebih 20.000 orang. Pekerja yang mengalami PHK dan pekerja yang 

dirumahkan akibat Wabah Covid-19 di Jawa Timur akan didaftarkan mengikuti program 

Kartu Prakerja. (Kompas, 2020). Karena kurangnya aktivitas di luar rumah, beberapa 

pelaku usaha sedikit kesusahan untuk membuat atau menjalankan usaha mereka yang 

mengandalkan kegiatan skala sedang hingga besar 

Di masa pandemi sekarang kebutuhan atas aset digital meningkat, semakin banyak 

konsep akan tetapi mereka kesulitan untuk memvisualisasi konsep mereka, Ghatana 

hadir untuk membantu mereka yang kesusahan memvisualisasi konsep dari mereka yang 

memiliki problem tersebut. tetapi Ghatana sendiri baru dibentuk, maka dari itu brand 

awareness yang ghatana miliki belum kuat, selain itu ghatan juga belum memiliki strategi 

komunikasi yang baik untuk mengomunikasikan brandnya ke target market yang dimiliki 

Ghatana. 

Berikut ini adalah hasil analisa internal yang telah dilakukan oleh Studio Visual 

Ghatana: 

Analisa SWOT 

Strength: Keunikan Gaya desain yang ditawarkan serta fleksibilitas tinggi meeting 

bersama klien di masa pandemi ini 

Weakness: Strategi komunikasi yang belum jelas berserta belum adanya media promosi 

yang digunakan 

Opportunities: brand positioning yang unik membuat klien dapat menghemat biaya Desain 

jika klien ingin membuat event sendiri tetapi hanya membutuhkan tenaga ahli desain 

Threat: brand awareness dan portofolio yang kurang sehingga banyak keraguan untuk 

menggunakan jasa brand ini 

Dari analisis brand Ghatana  tersebut Ghatana juga mempunyai target pasar yang dapat 

dijelaskan di STP berikut: 
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 Segmentation: 

Demografis: Pria atau wanita berumur 25-40 tahun, yang memiliki usaha atau pekerja 

dalam perusahaan 

Geografis: Konsumen yang beraktivitas di surabaya dan sekitarnya 

Psikografis: Memiliki keinginan untuk memvisualisasikan konsep kreatif yang ada dalam 

imajinasi mereka 

Targeting: klien yang membutuhkan tenaga desain ahli untuk membantu kegiatan 

membuat event mereka dengan desain 

Positioning: Perusahaan yang klien nya dalam memvisualisasikan konsep kreatif yang 

dimiliki mereka 

 

 

1.1.1 Analisa Kompetitor 

Porta Branding 

Porta adalah perusahaan branding yang memiliki kantor di sidoarjo, berbeda dengan 

Satubasa yang lebih melayani klien yang ingin mendatangkan keramaian, sedangkan 

Porta lebih berfokus untuk membranding lokasi dan media sosial klien mereka. Hasil 

wawancara bersama salah satu karyawan mereka yaitu Dandi yaitu strategi 

mempertahankan brand awareness mereka dengan cara mengiklankan klien mereka 

melalui ig mereka menggunakan instagram ads untuk meningkatkan brand awareness 

mereka. dari analisa pewawancara dapat disimpulkan SWOT brand Port sebagai berikut: 

 

Strength: Koneksi dan media promosi yang kuat serta portofolio klien yang sering 

diunggah di sosial media porta 

Weakness: beberapa strategi Event Organizing yang dinilai masih kurang cocok 

dilaksanakan pada masa pandemi 

Opportunities: Banyak brand yang memakai jasa Porta menjadikan portofolio yang dimiliki 

porta sangat baik sehingga tidak ada keraguan menggunakan jasa porta 

Threat: kurangnya adaptasi dengan masa pandemi sehingga beberapa brand ada yang 

kena sanksi dari pemerintah dapat membuat jasa branding dinilai tidak ada persiapan 
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six-two people 

Six-two people, perusahaan yang sama seperti Porta, sebuah creative branding yang 

beroperasi di surabaya, perusahaan yang dulunya bernama sixty-two brothers ini aktif 

sebelum pandemi hingga awal pandemi sebelum protokol kesehatan diperketat. hasil 

wawancara bersama salah satu atasannya bernama Naufal Fachri yaitu six-two people 

menggunakan relasi mereka untuk mempertahankan eksistensi mereka meskipun 

mereka sekarang sedang off karena kesulitan dalam mengatur strategi dengan protokol 

yang sudah diperketat. dari analisa pewawancara dapat disimpulkan SWOT brand six-

two brothers sebagai berikut: 

 

Strength: pengalaman dan keahlian branding dan Event Organizing yang tersebar di 

target pasar 

Weakness: Karyawan yang cukup untuk mengerjakan 1 projek di 1 waktu dan kurangnya 

pengalaman di masa pandemi 

Opportunities: Dari projek klien terdahulu memiliki link dan juga tawaran projek baru 

membuat brand ini berpotensi untuk berkembang pesat 

Threat: kurangnya perhatian dan pengalaman di masa pandemi membuat brand ini 

ketakutan untuk menjalankan bisnis jasa branding dan Event Organizing di masa pandemi 

 

Lydia & co 

Lydia&co adalah usaha jasa visualisasi untuk keperluan branding klien di target pasarnya. 

dijalankan sendiri oleh Lydia Kusuma seorang mahasiswa yang memiliki target klien 

berdemografis wirausahawan dan karyawan membuat Lydia banyak sering mendapat 

klien yang meminta 3-5 projek sekaligus dalam 1 bulan semasa pandemi ini. biasanya 

untuk mempermudah promosi dan komunikasi, Lydia&co melakukan kerja sama dengan 

usaha jasa lain dan membuat paketan, lalu dia akan mengupload hasil kerjanya di 

instagramnya untuk membangun kepercayaan klien dan meminta klien untuk upload dan 

tag di ig mereka. berikut swot dari lydia&co semasa pandemi. dari analisa pewawancara 

dapat disimpulkan SWOT brand satubasa sebagai berikut: 
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Strength: pengalaman dalam jasa visualisasi sebelum pandemi hingga pertengahan 

pandemi 

Weakness: karena keputusan lydia, usaha jasa ini hanya menerima permintaan secara 

persona 

Opportunities: dari hasil kerja dan partner terdahulunya, lydia&co memiliki banyak klien 

yang tertarik dengan hasil kerjanya di lingkungannya maupun pasar yang dia miliki 

sekarang 

Threat: karena keputusannya untuk vakum sementara membuat kompetitor lydia&co 

menapat lebih banyak kepercayaan memakai jasa mereka, jika ingin kembali berbisnis 

lydia&co harus melakukan usaha yang lebih keras untuk membangun lagi nama dan 

kepercayaan klien 

 

Dari analisa ketiga kompetitor, dapat disimpulkan bahwa ketiga kompetitor 

memiliki strategi komunikasi dan media promosi yang baik. Porta memiliki media sosial 

instagram yang memiliki kegunaan yaitu sebagai media promosi berbentuk instagram ads 

yang bersifat persuasif, Six-two people memiliki partner yang aktif sebagai part time band 

dan juga supplier dan juga media sosial instagram untuk mempromosikan apa yang 

mereka lakukan, sedangkan Lydia & co memiliki masih memiliki market yang account 

instagram yang enganging dengan klien yang dimiliki oleh brand tersebut 

 

menurut Ekonomi.bisnis.com (26 juni 2020) yang berjudul “New Normal, Bisnis 

Desain Komunikasi Visual Harus Digital” menyinggung tenaga desain secara offline 

sedang menurun akibat dari kondisi pandemi ini, bahkan tenaga kerja di indonesia 

sekarang dianjurkan untuk turut menjajaki desian ke platform digital, seperti media sosial 

digital dan lain-lain. karena melonjaknya warga indonesia yang tidak memiliki status 

pekerjaan, bisnis-bisnis kecil pun terbentuk atas dasar kebutuhan hidup untuk mencari 

nafkah, akan tetapi tidak sedikit pula usaha-usaha tersebut dapat memvisualisasikan 

konsep mereka  
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Dari hasil penelitian awal kuesioner yang telah disebarkan kepada target audience 

yaitu pemilik usaha di Surabaya sejumlah 11 perusahaan, didapatkan data sebanyak 

72.7% pelaku usaha tidak mengetahui mengenai Studio Visual Ghatana. Dari data ini 

dapat disimpulkan bahwa awareness terhadap brand dari Studio Visual Ghatana masih 

sangat rendah. Dari hasil olah data ini dapat disimpulkan jika Studio Visual Ghatana 

memerlukan suatu strategi untuk meningkatkan brand awareness Studio Visual Ghatana 

dimata target audience-nya.  

dari data diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu bagaimana meningkatkan brand 

awareness dengan merancang strategi komunikasi yang efektif di masa pandemi ini untuk 

studio visual ghatana 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang strategi komunikasi visual yang tepat untuk Studio Visual 

Ghatana beserta media promosinya. 

1.3. Tujuan Perancangan 

Perancangan ini bertujuan untuk merancang strategi komunikasi yang tepat untuk 

meningkatkan brand awareness dan engagement audience dari Studio Visual Ghatana, 

menentukan dan merancang media promosi apa saja yang tepat untuk 

mengkomunikasikan kelebihan Studio Visual Ghatana dibandingkan ko. 

1.4. Spesifikasi Perancangan  

Perancangan strategi brand komunikasi dengan metode online memelalui media 

sosial instagram dan TikTok untuk meningkatkan kesadaran brand Ghatana di kota 

surabaya  
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1.5. Manfaat Perancangan  

a) Sumbangsih terhadap Ilmu Desain Komunikasi Visual 

b) Membentuk strategi komunikasi merek yang sesuai dengan value Studio 

Visual Ghatana  

c) Membangun kesadaran merek target audience akan brand Studio Visual 

Ghatana 

1.6. Batasan Perancangan 

- Batasan Ilmu : Ilmu Desain Komunikasi Visual, Ilmu Online marketing, Ilmu Marketing 

komunikasi, dan Ilmu media sosial 

- Batasan Waktu :  

- Batasan Pengumpulan Data : Kota surabaya dan sekitarnya 

- Batasan Teknologi: Teknologi yang digunakan terbatas pada teknologi olah gambar 

diam dan bergerak secara digital. 

1.7. Definisi Istilah     

● Media sosial 

Sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual 

(Purbohastuti, 2017) 

● Komunikasi pemasaran 

Menurut KBBI (https://kbbi.kemdikbud.go.id, 2021), arti dari komunikasi adalah 

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan 

yang dimaksud dapat dipahami, sedangkan arti dari pemasaran adalah perbuatan 

memasarkan suatu barang dagangan. jika digabungkan, maka arti dari komunikasi 

pemasaran adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih 

bertujuan untuk memasarkan suatu barang atau dagangan. 

● Customer Engagement 

hubungan personal konsumen yang bersifat fisikal, kognitif, dan emosional terhadap 

produk dari sebuah brand yang memunculkan tindakan partisipatif yang dibentuk oleh 

pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan produk 

maupun dampak yang dirasakan. (Rahmasari, 2019)  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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● Soft-selling 

merujuk Kriyantono (2008: 178) bertujuan lebih memfokuskan pada kesan umum (image) 

yang hendak diraih atau menjual citra korporat (corporate image selling) yang bertujuan 

menanamkan citra korporat yang positif (TE Soenaryo – 2018). 

● Brand awareness 

Kesadaran merek (brand awareness) merupakan kemampuan konsumen untuk 

mengingat atau mengenali bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk 

tertentu (Tjiptono, 2005, dalam Tarwendah, 2017).  
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1.8. Metode Perancangan 

  


