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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Fashion saat ini sudah mejadi salah satu kebutuhan utama manusia 

selain untuk menunjang penampilan, fashion juga merepresantisikan 

identitas seseorang. Dikutip dari pendapat Vincent Peters “Fashion adalah 

kebutuhan yang terlalu dianggap sepele, jika anda mengatakan tidak tertarik 

terhadap fashion, sebenarnya anda dipaksa untuk menghadapinya. Fashion 

ada dimana-mana. Apa yang anda pilih untuk kenakan dan yang tidak sudah 

menjadi suatu pernyataan politik tersendiri. Anda tidak membeli pakaian 

semata – anda membeli sebuah identitas” (Tungate, 2011: 2). 

Kebutuhan masyarakat akan produk fashion, menjadi peluang bisnis 

tersendiri. Terbukti dengan perkembangan industri fashion di Indonesia 

yang dari tahun – ketahun semakin meningkat. Dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) selama periode 2007 sampai 2011, nilai ekspor fashion 

Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 12,4%. Sementara selama 

periode Januari – Oktober 2012, nilai ekspor fashion mencapai US$11,64 

milliar, meningkat 1,76% dibanding nilai ekspor periode sebelumnya 

(Metronews.com, 06 Februari 2013).  

Dilain sisi munculnya bisnis – bisnis fashion, dan minat untuk bekerja 

didalamnya menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan industri fashion di 

Indonesia. Aspek lain yang mempengaruhi adalah peningkatan daya beli 

masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah – keatas. “Dengan 

berkembangnya golongan menengah – keatas, saat ini semakin banyak 

orang yang bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk produk 

fashion yang didesain dengan lebih baik, bahkan untuk merek dalam negeri. 

Karena itu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah membuat 

beberapa program untuk mengembangkan merek dan desain lokal” 

(Beritasatu.com, 27 Februari 2014).  

Kualitas produk yang baik dan dukungan dari pemerintah saja tidak 

cukup, diperlukan juga promosi yang mampu memperkenalkan, 
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merepresentasikan dan meningkatkan penjualan di pasar. Namun 

disayangkan dengan berbagai kesibukan dan proses pembuatan produk, 

terkadang hal ini menjadi terlupakan, atau jika tidak mereka masih perlu 

disusahkan dengan mengkontak vendor – vendor secara satu – persatu untuk 

membuat campaign atau collateral.  

Didasari oleh hal tersebut Zero-Nine, fashion creative agency melihat 

kesempatan peluang bisnis tersendiri. Sebagai sebuah agensi dengan sistem 

one stop photography service yang menyediakan jasa dibidang fotografi dan 

desain. Zero-Nine masih terbilang baru, sehingga membutuhkan sebuah 

solusi agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya pelaku industri 

fashion di Indonesia.  

 

1.1.1. Preliminary Brand Audit  

Zero-Nine adalah sebuah fashion creative agency dengan sistem one 

stop photogaphy service yang menyediakan jasa dibidang fotografi dan 

desain. Jasa fotografi yang ditawarkan adalah pembuatan fashion image 

dan jasa desain yang ditawarkan berupa visual branding seperti collateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zero-Nine menawarkan kemudahan tanpa perlu mengkontak banyak 

vendor untuk membantu mempercepat proses pembuatan media promosi 

bagi fashion labels atau fashion desainer. Untuk kedepannya, Zero-Nine 

ingin semakin berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya 

pelaku industri fashion; tidak hanya di Indonesia namun dalam skala 

internasional. Hingga saat ini Zero-Nine sudah memiliki logo dan brand 

Gambar 1.1.1.1 Logo Zero-Nine 
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guidelines untuk menjaga konsistensi brand perusahaan. Namun 

dikarenakan Zero-Nine masih terbilang sebagai perusahaan yang baru, 

dibutuhkan adanya sebuah solusi agar Zero-Nine dapat lebih dikenal oleh 

masyarakat, khususnya pelaku industri fashion di Indonesia.  

 

1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

Hingga saat ini kompetitor yang berada secara langsung bagi Zero-

Nine di Indonesia adalah The A Team Management karena mengangkat 

konsep dan segmentasi target market yang sama yaitu konsep one stop 

photography service. Namun terdapat kompetitor lain yang tidak secara 

langsung menjadi kompetitor yaitu Studio47. 

The A Team Management digagas pada 20 November 2013, pada 

awalnya The A Team Management adalah sebuah modelling agency 

namun dengan berkembangnya waktu telah berkembang menjadi sebuah 

one stop photography service yang terdiri dari model, fotografer, fashion 

stylist dan makeup artist, serta visual branding. Visi dari The A Team 

Management sendiri didalam dunia fashion yang selalu bergerak maju dan 

berputar dengan cepat adalah bukan hanya harus tetap up to date, tetapi 

harus mampu berinovasi dalam konsep yang dinamis. 

Selama setahun berdirinya, The A Team menggunakan media promosi 

melalui media sosial, seperti instagram, facebook, youtube dan website. 

Juga dengan bekerjasama dengan majalah – majalah fashion di Indonesia 

seperti Nylon, Bazaar dan majalah online Models Handbook dengan 

menampilkan hasil kolaborasi mereka di majalah berbasis online tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1.2.1 Logo The A Team Management 

Sumber: www.theateam-mgt.com (2015) 
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Dalam perayaan setahun berdirinya, The A Team Management baru 

saja mengadakan pameran fotografi di Common House, Jakarta pada 

tanggal 21 – 22 November 2014. Pameran fotografi tersebut sengaja 

diusung tanpa tema yang mengikat untuk merayakan kebebasan untuk 

berekspresi dan sebagai sebuah sarana untuk berkembang, mengeksplorasi 

diluar comfort zone, dan mempertajam identitasnya sebagai profesional 

dibidangnya yang pada akhirnya menghasilkan kolaborasi antara 12 model 

dari The A Team dengan 24 fotografer fashion, 19 fashion stylist, dan 9 

makeup artist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio47 adalah sebuah creative management, dengan berbagai 

macam talent yang bergerak dibidang fotografi, videografi, creative 

direction, styling dan beauty. Diantaranya adalah fotografer, makeup 

artist, hair stylist, manicurist, illustrator, videographer, digital artist, 

production, model. Studio47 menawarkan jasa mulai dari produksi foto 

dan video atau special project seperti pameran atau communication event 

lainnya. Dengan range klien mulai dari majalah – majalah seperti Harper’s 

Bazaar, Elle, L’Officiel, Her World, dll. Dan klien advertising mulai dari 

Gambar 1.1.2.2 Suasana pameran fotografi The A Team 

Sumber: www.indonesia.style.com (2014) 
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L’Oreal Paris, Lancome, BMW, Nivea, PAC, dll. Dalam melakukan 

promosi, Studio47 menggunakan sosial media (instagram, facebook, 

youtube), website, editorial di majalah, hingga mengadakan atau 

bergabung di event-event sebagai cara promsi. Salah satu event yang 

diadakan oleh Studio47 adalah dengan memberikan free gift giveaway 

berupa planner, dengan menggunakan sistem merepost sebuah foto di 

instagram atau mem-subscribe website mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah: “Bagaimana merancang desain brand activation untuk Zero-Nine?” 

 

1.3. Batasan Perancangan 
 

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibuatlah batasan 

penelitian yang meliputi: 

Gambar 1.1.2.3 Media Promosi Studio47 

Sumber: www.studio47.co.id (2015), www.facebook.com/studio47id (2015), 

www.youtube.com/studio47id (2015), www.instagram.com/studio47id (2015) 
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1.3.1. Ruang Lingkup 

1) Industri fashion di Indonesia 

2) Penelitian seputar bisnis fashion creative agency 

3) Perancangan di dalam ruang lingkup ilmu desain komunikasi 

visual 

1.3.2. Tempat dan Waktu 

Tempat dan waktu pelaksanaan perancangan ini di Surabaya, sejak  

Januari 2015 hingga Juni 2015. 

 

1.4. Metode Penelitian 
 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1.4.1.1. Data Primer 

Penelitian data primer mencakup pengumpulan data 

orisinal, yang seringkali dipatenkan, yang dikumpulkan 

terutama untuk menjawab masalah yang teridentifikasi, yang 

umumnya memerlukan bentuk wawancara tertentu dengan 

atau observasi tertentu terhadap audiens target (Davis, 2013: 

25). Dalam perancangan ini digunakan metode penelitian 

kualitatif dengan melakukan wawancara personal kepada 

para expert dan extreme user. Sebagian besar studi yang 

mengguanakan wawancara personal, mempunyai sampel 5-

15 individu. Wawancara personal sesuai digunakan dalam 

situasi yang menuntut adanya penyelidikan ekstensif dan 

mendetail tentang sikap, perilaku, motivasi, atau kebutuhan 

(Davis, 2013:170). 

 

 

 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  7 

1.4.1.2. Data Sekunder 

Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. 

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan 

keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, 

buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data 

yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. 

Sumber yang tidak langsung memberikan data pada 

pengumpul data (Sujawerni, 2014:74). 

Dalam perancangan ini data-data tersebut diperoleh dari 

buku-buku, jurnal, website dan sumber-sumber lainnya yang 

dapat menunjang perancangan ini. 

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 
 

Yang dijadikan subjek penelitian adalah pelaku industri fashion di 

Indonesia. Pelaku industri fashion di Indonesia dijadikan subjek 

penelitian untuk menggumpulkan informasi mengenai perkembangan 

dan kebutuhan industri fashion Indonesia.  

1) Charles Rezandi, 29 tahun. Art Director dari C+C&Co 

communication design, konsultan brand dan pengajar di LASALLE 

college of the arts, Singapura. Berpengalaman dalam industri 

fashion di Indonesia, sering berkecimpung di dalam dunia fashion 

Indonesia dan Asia Tenggara. 

2) Gavrila Florence, 20 tahun. Brand owner dari VERSATIL, fashion 

stylist dan mahasiswa. Mengikuti perkembangan fashion Indonesia, 

sering menghadiri acara – acara fashion. 

3) Adimas Reynard, 20 tahun. Fashion Designer dari brand 

VERSATIL, fashion stylist dan mahasiswa. Mengikuti 

perkembangan fashion Indonesia, sering menghadiri acara – acara 

fashion dan pernah terlibat didalam pembuatan event fashion.  

4) Dewi Asthari, 29 tahun. Fashion Retail, Owner dari brand 

allthethingsivedone. Berpengalaman dalam industri fashion di 
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Indonesia, mengikuti perkembangan fashion di Indonesia, pernah 

berpartisipasi dalam acara – acara fashion di Indonesia. 

5) Janet Rine Teowarang, 38 tahun. Wakaprogdi Fashion Design and 

Business Universtias Ciputra, Surabaya. Head of Creative Design 

Allegra Jane dan anggota APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha 

Mode Indonesia). Berpengalaman dan terjun langsung di industri 

fashion Indonesia. Mengetahui perkembangan dan kebutuhan 

industri fashion Indonesia. 

6) Aldri Indrayana, 23 tahun. Fashion designer dari brand Aldrè, 

mengikuti perkembangan fashion Indonesia dan mengalami 

perkembangannya. 

7) Rafaela Deandra, 21 tahun. Pemilik brand Stupkid. Memiliki 

pengalaman dan mengalami perkembangan industri fashion di 

Indonesia. 

8) Rania Putrisari, 20 tahun, Marketing brand FULLUS, fashion 

blogger, model, mahasiswa. Memiliki pengalaman di industri 

fashion di Indonesia, dan mengikuti perkembangannya. 

9) Monica Liando, 21 tahun, Entrepreneur, pemilik dari brand 

perhiasan Empress Box. Berkecimpung didalam industri fashion 

Indonesia. 

 

1.4.3. Pelaksanaan Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Surabaya dalam rentang waktu 

bulan Januari 2015 hingga Mei 2015.  

 

1.4.4. Fokus Pertanyaan 
 

Dalam  pengumpulan data kualitatif, dibuatlah beberapa fokus 

pertanyaan menggunakan pendekatan pertanyaan spesifikasi. Menurut 

Davis, pertanyaan spesifikasi merupakan emosional yang spesifik. 

Bentuk pertanyaan ini biasanya merupakan pertanyaan eksplisit untuk 
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memperoleh informasi rasional atau berguna pada penyediaan informasi 

latar belakang atau untuk menempatkan dasar pelaksanaan diskusi yang 

lebih ekstensif (Davis, 2013:172).  Adapun fokus pertanyaan meliputi: 

1) Hal yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pemilihan dan 

penggunaan jasa 

2) Hal yang mempengaruhi tingkah laku sehari-hari konsumen 

3) Hal yang perlu diperhatikan dalam memperkenalkan sebuah brand 




