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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Brand atau dalam bahasa Indonesia adalah merek adalah, suatu nama, kata, 

simbol, tanda atau desain, atau gabungan keempatnya, yang mengidentifikasi 

produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing (Lamb, Hair, dan 

McDaniel, 2001;421). Berdasarkan teori diatas, maka dapat diketahui bahwa 

brand merupakan hal yang dapat digunakan sebagai identitas dari sebuah 

perusahaan atau produk yang dapat membuat suatu identitas tersebut dapat 

berbeda dari yang lain dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada 

dua orang pemilik bisnis startup, dimana pemilik bisnis pertama 

bernamaKartikasari Gunawan yang berusia 22 tahun yang bisnis yang dimiliki 

Kartikasari Gunawan adalah, Dapoer Mustika yang bergerak dalam bidang 

pangan. Pemilik bisnis kedua bernama Claudio Batistuta yang berusia 21 tahun 

dan bisnis yang dimiliki Claudio Batistuta adalah, Showcase yang bergerak 

dalam bidang fashion, yaitu tas. Dapat diketahui bahwa brand sangat penting 

bagi bisnis yang mereka jalankan karena melalui brand tersebut, perusahaan 

yang mereka jalankan dapat memiliki identitas mereka sendiri dan mampu 

bertahan dengan pesaing pesaing bisnis mereka masing masing. 

1.1.1.Preliminary Brand Audit 

Toper Graphic Studio merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang industri 

kreatif, secara khusus dalam bidang branding. Latar belakang berdirinya bisnis 

tersebut adalah, dari wawancara yang telah dilakukan kepada dua pemilik bisnis 

startup, yang telah disebutkan diatas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

terhadap dua sumber tersebut, dapat diketahui permasalahan utama yang 

dihadapi bisnis startup dalam meminta jasa desain adalah, ketidakjelasan 

struktural harga dalam meminta jasa desain dan harga yang lebih dari 

kemampuan finansial dari pemilik bisnis itu sendiri dan SOP dari perusahaan 

desain yang dirasa terlalu rumit dan kurang disampaikan secara langsung 

kepada calon klien.  
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Toper Graphic Studio sendiri didirikan pada tahun 2015 yang dimana 

segmentasi pasar dari perusahaan ini adalah, para pemilik bisnis startup dengan 

jenjang usia 18 hingga 23 tahun yang masih awam dalam dunia desain dengan 

kemampuan finansial menengah keatas. Hal yang berbeda yang dimiliki Toper 

Graphic Studio adalah, Toper Graphic Studiomemberikan solusi bagi 

permasalahan tersebut dengan memberikan struktural harga yang jelas bagi 

setiap bisnis yang dimiliki oleh calon client dari bisnis startup hingga bisnis yang 

memiliki finansial tinggi seperti hotel, maupun pabrik. Selain itu, Toper Graphic 

Studio juga memiliki SOP yang jelas dan disampaikan secara langsung kepada 

calon klien sehingga calon klien tidak perlu menanyakan lagi sistem kerja Toper 

Graphic Studio. 

 

Toper Graphic Studio sendiri merupakan perusahaan desain yang masih 

tergolong baru. Sehingga, walaupun Toper  Graphic Studio sudah memiliki brand, 

maupun SOP yang transparan, perusahaan ini masih membutuhkan media yang 

dibutuhkan untuk mengaktifkan brand dari Toper Graphic Studio sehingga, brand 

dari Toper Graphic Studio dapat dikenal oleh para calon klien yang menjadi 

target pasar dari Toper Graphic Studio dan calon klien juga mampu mempercayai 

nilai yang menjadi kelebihan dari Toper Graphic Studio sendiri. 

 

1.1.2.Preliminary Competitior Audit   

Kompetitor utama dari Toper Graphic Studio adalah, Elevate. Elevate sendiri 

berasal dari perusahaan branding yang bernama Increase!-Integrated Creative 

Service yang berdiri pada Februari 2011 dan pada April 2015, Increase!-

Integrated Creative Service mengganti brand perusahaan menjadi Elevate yang 

terus digunakan hingga sekarang. Alasan menggunakan Elevate sebagai 

kompetitor utama adalah, karena bidang dijalankan oleh Elevate memiliki 

kesamaan dengan Toper Graphic Studio, yaitu dalam bidang desain yang secara 

khusus dalam bidang branding dan juga sama sama merupakan perusahaan 

yang masih baru. Konsumen dari Elevate sendiri juga memiliki kesamaan dengan 

Toper Graphic Studio yaitu, perusahaan yang membutuhkan jasa desain yang 

secara khusus dalam bidang brand.  
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Positioning dari Elevate terdiri dari segmentasi pasar dari Elevate sendiri, 

yaitu kepada pemilik bisnis yang membutuhkan jasa desain maupun brand 

dengan kemampuan finansial menengah keatas. Selain itu, Elevate sendiri 

memiliki strategi komunikasi visual mereka dengan memanfaatkan media sosial 

dan website. Website yang dimiliki oleh Elevate sendiri masih dalam tahap 

pengerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Tampilan website Elevate 

Karena, website dari Elevate yang masih dalam tahap pengerjaan, Elevate masih 

lebih memfokuskan komunikasi visual mereka dengan menggunakan media 

sosial Instagram dan Facebook. 

 

Gambar 1.2 : Tampilan Instagram Elevate dan Facebook Elevate 
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1.2. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana merancang aktivasi brand untuk Toper Graphic Studio ? 

1.3. Batasan Perancangan 
 

Batasan perancangan penelitian dari penelitian ini terdiri dari : 

• Batasan Ilmu 

Penelitian dan perancangan hanya akan dilakukan pada ruang 

lingkup ilmu desain komunikasi visual yakni tentang perancangan 

aktivasi brand beserta eksekusi design untuk mendukung aktivasi 

brand bagi Toper Graphic Studio. 

• Batasan Geografis 

Penelitian, perancangan, dan pengumpulan data akan dilakukan 

dalam ruang lingkup wilayah Surabaya. 

• Batasan Usia 

Target penelitian akan dibatasi pada masyarakat yang berusia 18 

hingga 23 tahun. 

• Batasan Masyarakat 

Mahasiswa ataupun masyarakat yang baru lulus dari Universitas 

yang memiliki perusahaan startup. 

• Batasan Waktu 

Pengumpulan data akan dilakukan dalam kurun waktu Februari 2016 

hingga Maret 2016. 

• Batasan Media 

Media yang akan digunakan adalah media secara online dan offline.  
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1.4. Metode Penelitian 
 

Metode Penelitian akan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Data Primer 

a. Metode Kualitatif berupa wawancara 

b. Metode Kuantitatif berupa kuisioner 

2. Data Sekunder 

a. Studi Literatur 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

1.4.1.1. Data Primer 

• Metode pengumpulan data kuantitatif dengan mengunakan kuisioner 

survey yang disebarluaskan sesuai dengan target penelitian 

• Metode pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan metode 

wawancara kepada pengguna produk ( extreme user ) dan kepada 

seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang branding ( expert 

user ) 

 

1.4.1.2. Data Sekunder 

• Metode pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi 

literatur yang diambil dari perpustakaan dan tetap dibatasi dalam 

dunia desain komunikasi visual. 
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1.4.2. Profil Responden / Narasumber 
 

Berikut adalah profil dari narasumber yang akan diwawancarai : 

• Claudio Batistuta 

Merupakan pemilik bisnis startup yang bernama Showcase yang 

dimana bisnis ini bergerak dalam bidang pembuatan tas kulit. 

• Kartikasari Gunawan 

Merupakan pemilik bisnis  yang bernama Dapoer Mustika yang 

bergerak dalam bidang pangan. 

• Franky Nugroho 

Merupakan salah satu pembimbing mata kuliah Visual 

Communication Design Universitas Ciputra dan pemilik perusahaan 

Elevate yang bergerak dalam bidang branding. 

 

Berikut adalah profil dari survey pendapat pada khalayak sasaran : 

• Pria dan wanita dengan kisaran usia 18 sampai 23 tahun yang 

berstatus mahasiswa atau lulusan baru dari universitas yang memiliki 

bisnis startup. 

1.4.3. Fokus Pertanyaan 
 

Fokus Pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber akan meliputi 

pada : 

1. Kualitatif 

a. Expert User 

• Sejarah terbentuknya bisnis yang dijalankan oleh Expert User. 

• Latar belakang penggunaan nama atau visual perusahaan 

Expert User sebagai brand perusahaan mereka. 

• Strategi apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan sebagai 

usaha untuk aktivasi brand perusahaan Expert User. 

• Siapa saja target market perusahaan dalam usaha untuk 

mengaktifkan brand perusahaan Expert User. 
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• Waktu dan tempat yang menurut Expert User paling memadai 

sebagai usaha aktivasi brand. 

b. Extreme User 

• Apakah Extreme User pernah menggunakan jasa design 

brand. 

• Bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan jasa 

design brand. 

• Seberapa penting sebuah brand menurut Extreme User. 

2. Kuantitatif 

• Jenis Usaha yang dimiliki oleh responden. 

• Perlu atau tidaknya sebuahbrandbagi sebuah perusahaan. 

• Segi yang paling dilihat dari seorang designer. 

• Media sosial yang paling diakses. 

• Pada waktu kapan yang paling sering digunakan untuk 

mengakses media sosial. 

• Media komunikasi yang paling sering digunakan. 

• Media promosi yang paling sering dilihat sehari – hari. 

• Media promosi yang paling menarik 
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