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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Coronavirus disease 19 atau yang biasa dikenal dengan Covid-19 

menyerang seluruh negara yang ada di dunia terutama di indonesia sendiri. virus 

yang pertama kali dideteksi oleh wuhan pada tanggal 1 desember 2019 kemudian 

ditetapkan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 maret 2020. virus 

yang dapat menyebar melalui percikan pernapasan yang disebabkan oleh batuk, 

bersin, dan pernapasan normal, juga dapat menyebar akibat dari memegang atau 

menyentuh benda yang terkontaminasi virus.  

Beberapa upaya yang dilakukan saat perekonomian menurun akibat 

adanya pandemi Covid-19 diantaranya seperti membuka usaha budidaya 

tanaman hias. Tanaman hias memang banyak sekali jenisnya, seperti mencakup 

tumbuh-tumbuhan baik berbentuk merambat, semak, perdu, terna, maupun 

pohon. Secara umum tanaman hias merupakan salah satu pengelompokan dari 

tanaman hortikultural, yaitu berdasarkan fungsinya.  

Tanaman hias merupakan tanaman yang mempunyai nilai keindahan dan 

daya tarik tertentu. Selain itu, tanaman hias juga mempunyai nilai ekonomis yang 

dapat digunakan sebagai hiasan baik didalam maupun diluar ruangan. Karena 

mengandung nilai ekonomis tersebut, tanaman hias dapat diusahakan menjadi 

suatu bisnis yang cukup menjanjikan keuntungan besar (Aryanti, 2008).  

Galericcia adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang jual beli tanaman 

hias dengan konsep home Greenery sehingga membuat lingkungan rumah 

menjadi lebih nyaman yang didirikan pada tahun 2020 sampai sekarang. Bisnis ini 

berawal dari hobi serta untuk mengisi waktu luang di masa covid-19. Galericcia 

juga memberikan informasi mengenai tanaman serta tata cara merawat tanaman 

yang cocok untuk lingkungan rumah. Galericcia menghadapi permasalahan yaitu 

dari konten yang ada masih belum menjadi top of mind sehingga dibutuhkan 

campaign dan aktivasi.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang strategi campaign dan media promosi yang tepat 

untuk meningkatkan brand awareness galericcia? 
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1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah sebagai berikut “Merancang campaign 

dan media promosinya untuk menjaga brand awareness galericcia” 

1.4. Manfaat Perancangan  

• Membangun kesadaran pentingnya  perancangan brand campaign serta 

promotional media bagi perusahaan 

• Meningkatkan awareness pada konsumen galericcia  

• Menambah pengetahuan mengenai tanaman 

 

1.5. Batasan Perancangan 

1. Batasan Ilmu yaitu Desain Komunikasi Visual. 

2. Pengerjaan Tugas Akhir dilakukan pada Januari 2021 sampai dengan Mei 

2021. 

3. Batasan  pengerjaan Lokasi dan tempat dilakukan di Surabaya. 

4. Batasan Material yaitu media promosi sosial media (online) dan media 

promosi cetak (offline) . 

5. Batasan Teknologi yaitu Adobe Photoshop sebagai software untuk 

pembuatan gambar, Adobe Illustrator dan InDesign sebagai software untuk 

pembuatan post dan poster, Adobe Lightroom sebagai software untuk 

proses edit foto promosi di sosial media, Adobe Premiere Pro sebagai 

software untuk proses edit video promosi produk.   


