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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini sudah banyak brand-brand yang ada. Brand sekarang ada di mana-

mana, brand menembus hampir setiap aspek dalam kehidupan kita ekonomi, 

social, budaya, olahraga bahkan agama. Brand membantu sebuah produk atau 

jasa mudah diingat oleh konsumen mereka. Brand sendiri memiliki pengertian 

yang berbeda. Brand dapat digambarkan sebagai identitas yang membedakan dan 

melindungi dari pesaing (Upendra Kumar Maurya, P. Mishra 2012). Brand akan 

selalu berkembang melalui tahapan dan dapat membentuk karakteristik atau 

kepribadian menjadi brand personality suatu perushaan (Mark Avis, Robert Aitken 

2015).  

Brand ambassador adalah endorser dari sebuah brand sebagai representatif 

mewakili brand tersebut untuk berinteraksi pada konsumen. Brand ambassador 

sangat penting untuk brand karena menjadi media yang efektif agar value yang 

dimiliki brand sampai dikonsumen. Umumnya perusahaan menggunakan artis 

sebagai brand ambassador untuk mempromosikan brand perusahaan tersebut 

untuk menciptakan. Akan tetapi, untuk menyewa orang-orang terkenal atau artis 

sebagai brand ambassador, membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga 

beresiko. (D Goutam;2013). 

1.1.1. Preliminary Brand Audit 

CharaWorks adalah sebuah studio illustrasi untuk pembuatan maskot bagi 

individu, institusi, kelompok, perusahaan yang membutuhkan sebuah brand 

ambassador untuk mengkomunikasikan brand mereka dengan cara yang unik, 

lucu, variatif, berwarna, menyenangkan, interaktif, sehingga suatu brand dapat 

memiliki sebuah brand ambassador yang dapat dipakai dalam waktu yang lama, 

murah, adaptif terhadap perkembangan brand dan zaman. Charaworks dapat 

memberikan maskot dengan berbagai gaya dan bentuk maskot manusia, hewan, 

benda-benda lain baik dari kartun hingga semi realis dan juga dapat 

menyampaikan maskot dengan beberapa macam media seperti poster, aset web, 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  2 

aset game, illustrasi, komik agar maskot dapat dikenal dengan lebih baik dan dapat 

menyampaikan pesan-pesan yang ada didalamnya dengan cara yang berbeda. 

 

 

Gambar 1.1 Logo CharaWorks 

Logo CharaWorks meruapakan gabungan dari dua kata character dan works. 

Dua kata tersebut dapat diartikan bahwa CharaWorks merupakan studio yang 

fokus pada pembuatan desain maskot. Visual maskot CharaWorks sebagai wadah 

untuk mewakilkan brand yang berinteraksi dengan konsumen sebagai brand 

ambassador. Secara visual, logo CharaWorks menggunakan beberapa elemen 

tipografi, picture mark, picture mark sekaligus letter mark (Rustan, 2011; 22). 

Selain maksud dan bentuk logo, CharaWorks menggunakan warna-warna hangat 

oranye dan kuning sehingga terlihat lebih bersahabat. 
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Gambar 1.2 Contoh desain maskot  

Sumber Gambar: http://bit.ly/28PedeT, http://hackadoll.com/, http://bit.ly/28ZrXTP, 

http://bit.ly/28SOgeK  

 

 Alasan terciptanya brand CharaWorks karena melihat disekitar terutama di 

Surabaya, brand-brand dari sebuah produk atau perusahaan yang memiliki 

maskot tidak memaksimalkan pengunaan maskot tersebut. Mulai dari konsep yang 

tidak kuat hingga pengunaan visual yang kurang baik. Dan juga studio yang 

khusus untuk mendesain maskot untuk brand ambassador di Surabaya belum 

pernah ada sebelumnya. CharaWorks baru berdiri sekitar lima bulan. Konsumen 

dari CharaWorks adalah orang-orang atau perusahaan yang memiliki brand dan 

ingin membuat brand ambassador sebagai representatif dari brand mereka.  

Brand CharaWorks masih baru, sehingga perlu dikenalkan kepada 

masyarakat terutama pada individu, perushaan dan institusi yang sudah memiliki 

brandnya sendiri dan ingin membuat sesuatu yang berbeda. Karena itu, 

Charaworks membutuhkan sebuah aktivasi brand dan media promosi. Dengan 
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aktivasi brand dan media promosi yang tepat, akan membantu CharaWorks 

dikenal. Akan tetapi, CharaWorks belum mengetahui aktivasi brand dan media 

promosi yang cocok untuk digunakan CharaWorks untuk menumbuhkan brand 

awareness sehingga dapat menjadi top of mind . Brand awareness adalah 

kemampuan sebuah brand meniggalkan kesan ataupun kehadiran pada pikiran 

konsumen (R Priyadharsini& K Shyamasundar; 2013). 

 

 

 

1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

 

Kompetitor secara langsung dari CharaWorks adalah Olympus Mascot 

Costume di Amerika Serikat. Olympus Mascot Costume sendiri merupakan 

bagaian dari Olympus Group yang sudah berdiri sejak 1893 di Milwaukee Amerika 

Serikat oleh Henry dan Jacob eder. Target dari Olympus Mascot Costume adalah 

perushaan-perusahaan besar yang memerlukan jasa desain grafis terutama pada 

desain maskot. Mereka lebih menggunakan website sebagai media promosi, 

Olympus Group memfokuskan pada custom printing dan desain maskot hingga 

pembuatan kostum maskot sebagai positioning untuk brand Olympus Mascot 

Costume.  

 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Bagaimana merancang aktivasi brand dan media promosi untuk studio maskot 

CharaWorks? 

 

1.3. Batasan Perancangan 
 

Perancangan aktivasi brand dan media promosi brand CharaWorks sebagai 

brand awareness, yang dilakukan mulai dari bulan Februari hingga Maret 2016 

untuk riset baik secara primer maupun sekunder dan Maret hingga Mei 2016 untuk 

pengerjaan desain aktivasi brand dan media promosi diwilayah Surabaya. 
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Pelaksanaan aktivasi brand dan penggunaan media promosi dilakukan mulai dari 

Juli hingga Desember 2016 dan dikerjakan dalam ruang lingkup Desain 

Komunikasi Visual. 

 

1.4. Metode Penelitian 
 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

1.1.1.1. Data Primer: 
 

x Metode pengumpulan data kualitatif menggunakan metode 

observasi, wawancara kepada pemilik brand yang memiliki 

maskot dan kompetitor ( studio illustrasi dan studi desain grafis) 

sebagai expert user dengan didukung dengan kuesioner 

sebagai pembantu data. 

 

1.1.1.2. Data Sekunder: 
 

x Metode pengumpulan kualitatif dengan mengumpulkan jurnal 

dan studi literatur yang terkait. 

 

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 
 

Berikut profil narasumber yang menjadi target wawancara: 

x Is Yuniarto, beliau pendiri dari Wind Rider studio yang fokus 

pada pembuatan komik Indonesia. Walau fokus pada 

pembuatan komik, Is Yuniarto sudah berpengalaman dalam 

pembuatan desain karakter yang kemudian dikembangn 

menjadi sebuah maskot untuk individual properties. 

x Ecky Oesjady, seorang illustrator di sebuah studi illustrasi 

berpengalaman dalam pembuatan asset game, illustrasi. 

x Denngy Angga, seorang desainer grafis dari PT PAP Branding 

Consultant. 
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x Anastasia Yovana, illustrator pembuat game board khalifah 

Nusantara. 

 

1.4.3. Fokus Pertanyaan 
 

Fokus pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada expert user : 

x Manfaat dari penggunaan maskot menurut expert user 

x Manfaat promosi dengan maskot dari pengalaman expert user 

x Media promosi yang cocok dan sering digunakan oleh extreme user untuk 

pengaplikasian maskot  

 

Fokus pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada extreme user : 

x Efektifitas yang ditimbulkan maskot untuk brand extreme user 

x Media promosi yang digunakan extreme user untuk pengaplikasian maskot 

x Manfaat dari promosi dengan menggunakan maskot bagi brand extreme 

user 

 

 


