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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagamana yang kita ketahui Fashion merupakan gaya berpakaian yang populer 

pada suatu budaya dan terus berkembang. Dulunya fashion digunakan sebagai 

penanda sebuah kelompok atau adat tertentu. Namun semakin berkembang, 

fashion dapat digunakan tidak hanya sebagai kebutuhan pokok tetapi sebagai 

pembagi kasta, status ekonomi, dan pekerjaan. Dengan fashion masyarakat dapat 

berpenampilan sesuai dengan keinginannya. 

Gaya hidup yang terus menerus berkembang membuat tuntutan dalam segi 

fashion untuk bersaing dan berinovasi. Banyak sekali gerai dan fashion desainer 

yang tersebar di Indonesia namun hanya beberapa yang dapat di kenal di mata 

fashion industry. 

Persaingan merek dalam industri fashion sangatlah ketat. Sebuah merek 

fashion berlomba-lomba membuat sebuah rancangan media yang menarik, seperti 

tampilan website, foto yang keren, lookbook yang menarik, agar masyarakat 

tertarik untuk membeli. Dengan begitu sebuah merek dapat bertahan dalam 

industri kreatif khususnya fashion. 

Banyak fashion desainer mulai membangun sebuah merek fashion karena 

peluang bisnis yang sangat menjajikan. Dengan media seperti foto, desain, 

komunikasi dan lainnya mereka membangun image dalam benak masyarakat 

terhadap sebuah merek fashion.  
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Flobamore merupakan sebuah merek fashion yang sedang berkembang, 

Flobamore merek yang fokus terhadap produk busana saja dan sesuai dengan 

wawancara yang penulis lakukan terhadap salah seorang desainer sekaligus 

project manager, Flobamore memiliki konsep produk yang dibuat dari Tenun Ikat 

khas NTT. Kain Tenun Ikat NTT itu sendiri adalah kain yang dibuat dari proses 

menenun masyarakat NTT. Dan kain tersebut menggunakan pewarna alami yang 

berasal dari akar pohon dan dedaunan. 

Sang pemilik Flobamore yang bernama Melissa Sigit memiliki strategi 

untuk memasarkan produknya ke dalam dept store kelas atas seperti Galeries 

Lafayette. Namun permasalahanya muncul ketika awarness yang dimiliki oleh 

Flobamore masih kurang, karena merek fashion ini masih kurang memperhatikan 

media untuk mempromosikan produknya sendiri. Melissa mengatakan bahwa 

untuk masuk ke dept store berkelas seperti Galeris Lafayette memerlukan 

awarness terhadap sebuah merek yang cukup tinggi dan pernah meiklankan atau 

masuk dalam majalah. 

Melissa Sigit ingin merek fashion-nya ini lebih dikenal. Dan ia memiliki 

target audiens yaitu wanita berumur 20-35 tahun dan strata ekonomi menengah 

keatas, karena produk Flobamore adalah Tenun Ikat dari NTT maka harga yang 

ditawarkannya cukup tinggi. Dari segi kompetitor Flobamore memiliki 

kompetitor yaitu merek fashion IKAT Indonesia dan Aleirra Batik. Ketiga 

kompetitor ini dari segi industri merukapan industri kelas menengah sama seperti 

Flobamore, dan memiliki segmen pasar yang sama seperti Flobamore. 

Perancangan Media..., Hernando Akaido, FSD UMN, 2015



3 
 

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul ini karena merek fashion 

Flobamore membutuhkan perancangan media promosi agar dapat meningkatkan 

awarness-nya di masyarakat sehingga dengan begitu dapat merealisasikan 

strateginya untuk bergabung dalam dept store kelas atas. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah  

1. Bagaimana perancangan media promosi merek fashion Flobamore ? 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan penulis hanya sebatas melakukan perancangan media 

promosi merek fashion Flobamore. Penulis tidak mengganggu gugat mengenai 

strategi bisnis merek fashion flobamore. Tidak merubah identitas visual 

flobamore. 

Target yang ingin dicapai : 

- Demografis 

Target primer : 21-25 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Ekonomi :  Menengah keatas SES(A) 

- Psikologis 

Kebiasaan : Berbelanja, Gaya hidup eksklusif, 

Menyukai fashion, Menyukai etnik 

- Geografis 
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Jakarta dan sekitarnya.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang  media promosi merek fashion Flobamore yang sesuai dengan segmen 

sehingga dapat meningkatkan awarness masyarakat. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari perancangan media promosi tersebut adalah merek fashion ini dapat 

menjadi merek yang ternama, dan dikenal diberbagai industri fashion. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

1. Wawancara kepada pemilik Flobamore, untuk mengetahui tentang produk, 

segmentasi dan market positioning. 

2.  Kuisioner, menurut Saworno (2006, hal 224) teknik sampling merupakan 

suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan 

statistic, namun lebih pada pertimbangan dalam subyektif peneliti dengan 

berdasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang sedang diteliti.  

3. Studi literatur, menurut Saworno (2006, hal 47) studi literatur bertujuan 

dalam menentukan variabel-variable yang diteliti, hal-hal apa saja yang 

perlu dilakukan, untuk memperoleh perspektif baru, dan menemukan 

makna dan hubungan antara variabel. 
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4. Observasi, menurut Saworno (2006, hal 224) observasi merupakan suatu 

kegiatan yang meliputi pencatatan tentang sistematika kejadian dan 

perilaku dari obyek-obyek yang dilihat di lapangan. 

1.7. Metode Perancangan 

Metode perancangan yang akan dilakukan penulis dalam perancangan media 

promosi merek fashion flobamore adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan dengan bertemu dengan fashion designers 

sekaligus project manager flobamore tentang masalah apa yang sedang di alami. 

2. Riset Awal 

Riset awal dilakukan dengan mewawancarai fashion designers sekaligus project 

manager flobamore, untuk mengetahui masalah yang di alami  

3. Solusi 

setelah melakukan riset awal penulis menentukan untuk merancang media 

promosi terhadap merek fashion flobamore. 

4. Pembahasan 

Pembahasan tentang perancangan media promosi ini nantinya akan dibuat 

menjadi lookbook, iklan media cetak, website dan lainnya. 

Segmentation, Target, dan Positioning 
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Demografi: Wanita berumur 21-35th  

Geografi: Jakarta dan sekitarnya 

Psikografi: kebiasaan berbelanja, gaya hidup yang mewah, menyukai fashion 

5. Menelaah Teori 

Dari riset awal tersebut penulis menemukan masalah pada kurangnya persiapan 

media yang dibutuhkan untuk mendukung strategi pemasaran merek Flobamore. 

6. Analisa 

Dari seluruh riset yang telah penulis lakukan melalui wawancara, penulis 

bertujuan untuk menemukan solusi perancangan media promosi seperti apa yang 

tepat untuk membantu merek flobamore untuk merealisasikan strategi pemasaran 

tersebut. 

7. Konsep Desain 

Desain media promosi yang akan dirancang nantinya akan dibuat lebih 

menunjukkan produk yang modern dan berkelas, namun tetap menggunakan unsur 

ethnic. Foto yang akan dilakukan untuk foto kampanye produk fashion-nya akan 

menunjukkan kesan yang modern dan mod yang lebih serius. 

8. Produksi 

- Manual 

Pemotretan produk fashion dengan model. 
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- Digital 

Setelah pross diatas selesai, hasilnya akan diimplementasikan terhadap desain. 

9. Finalisasi 

Setelah proses produksi penulis kemudian melakukan pemeriksaan ulang terhadap 

rancangan desain yang telah dibuat dan tahap akhir finishing. 
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1.8. Skematika Perancangan 

 

 

Latar Belakang

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perancangan media promosi
merek fashion Flobamore ?

Tujuan Tugas Akhir

Khalayak Sasaran

Konsep Perancangan

Demografi

Umur : 21-35
Jenis Kelamin : Perempuan

Ekonomi :  Menengah keatas

Psikologi

Kebiasaan : Berbelanja,
Gaya hidup eksklusif,

Menyukai fashion,
Pengguna sosial media

Geografi

Wilayah Jakarta
dan sekitarnya

Studi Pustaka

Pemasaran, media promosi, iklan, layout, tipografi,
desain, fashion fotografi, industri fashion,

tenun, tenun ikat, gestur

Survey Lapangan

Menyebarkan quisioner kepada wanita
berumur 20th keatas, dan wawancara dengan

pemilik sekaligus desainer Flobamore, selain itu
penulis juga melakukan observasi lapangan

Media Promosi : Website, iklan media cetak, lookbook online

Awarness yang dimiliki oleh Flobamore masih 
kurang, dimana merek fashion ini masih kurang 
memperhatikan media untuk mempromosikan 

produknya sendiri. Sehingga menyebabkan 
Flobamore belum dapat merealisasikan strateginya 

tersebut.

Merancang  media promosi merek fashion 
Flobamore yang sesuai dengan segmen sehingga 

dapat meningkatkan awarness masyarakat.
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