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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Okonkwo (2007) mengatakan bahwa fashion tidak hanya mengenai pakaian atau 

aksesoris namun dapat menciptakan struktur dalam kultur sosial, identitas dan 

gaya hidup. Dunia fashion berkembang karena para pemakai dan pecinta fashion 

itu. Brand dalam fashion amat penting bagi masyarakat khususnya saat ini. 

Sehingga sudah tidak asing lagi apabila sesorang yang awalnya pengamat brand 

fashion kemudian menjadi seorang peniru dan akhirnya berkecimpung dalam 

dunia fashion tersebut (Hlm. 7). 

Hal ini terjadi pada Batik chic, sebuah usaha yang menghasilkan produk 

fashion berupa tas, pakaian, sepatu serta aksesoris dengan menggabungkan bahan 

kulit dan wastra (kain) nusantara (Batik & Tenun Indonesia) khususnya Batik. 

Bermula dari usaha sampingan Novita Yunus kemudian berkembang menjadi 

sebuah brand yang dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.  

Visi dari Batik Chic adalah mempertahankan wastra nusantara  khususnya 

Batik agar tetap hidup diantara masyarakat dan menjaga keberadaannya dalam 

kehidupan modern.  Misi dari Batik Chic adalah menghasilkan produk fashion 

yang mampu bersaing ke manca negara dengan mempertahankan nilai tradisi dari 

wastra nusantara.   
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Logo awal dari Batik Chic memiliki lettermark yang dibetuk dari tipografi 

BC kemudian logotype Batik Chic dan tagline “Think Globally, Bag Locally”. 

Logonya memiliki warna putih ditempatkan ke background ungu. Logo tersebut 

berdasarkan khasanah desain, memiliki kesan feminim, bebas dan kekanakan pada 

tipografi dekoratif BC. Warna ungu yang digunakan tidak applicable dalam 

beberapa implementasi desainnya, mengakibatkan readability yang kurang. Lebih 

lanjut, logotype Batik Chic tidak konsisten penggunaannya dimana kadang 

menampilkan huruf slab sherif yang memiliki kesan modern namun kadang 

menggunakan sans serif yang memiliki kesan impersonal.  

Kemudian Batik Chic menambahkan logo baru pada produknya berupa 

visual kupu-kupu yang terbuat dari perunggu, dimana di dalamnya tetap terdapat 

tipografi BC namun pada sisinya diisi dengan elemen dekoratif Batik. 

Berdasarkan khasanah desain, sebuah logo harus unik, simple dan fleksibel. Pada 

implementasi desainnya, logo ini  menampilkan kerumitan sehingga tipografi BC 

tidak terbaca dan tidak menyampaikan nama dari brand Batik Chic.  

Pada penggunaannya, Batik chic memakai kedua logo ini dalam waktu 

yang bersamaan. Menimbulkan kurangnya konsistensi dalam penyampaian 

identitas mengenai Batik Chic.  

Perubahan logo baru diharapkan agar dapat merepresentasikan Batik Chic 

sehingga menjadi lebih konsisten dengan karakteristiknya saat ini, yaitu sebuah 

brand yang awalnya hanya untuk kalangan bawah kemudian menjadi kalangan 

atas. Dimana Batik Chic memiliki fokus terhadap motif ragam hias Batik yang 
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modern. Selain itu agar mampu mengeliminasi komptetitor dan menjadi pilihan 

utama bagi target konsumen. 

 Keller dan Taute (2012) mengatakan bahwa sebuah logo berperan sebagai 

bentuk identitas visual yang datang untuk mempertahankan image brand. Logo 

menjadi pembeda karakteristik, sehingga apabila dirancang sesuai dengan visi 

misi dari brand tersebut dapat menjadi cermin jati diri brand (Hlm. 72).  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang logo dan GSM (Graphic Standard Manual) Batik Chic 

agar sesuai dengan citra brand sehingga dapat secara konsisten menyampaikan 

kualitas, etika, visi dan misi serta fokusnya kepada segmentasi pasarnya? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Perancangan ulang logo Batik Chic dilanjutkan dengan pembuatan GSM 

(Graphic Standard Manual) dan aplikasi desain seperti office stationary, 

paperbag, plat logo, dan sebagainya. GSM berperan sebagai pedoman 

konsistensi logo yang telah dibuat.  

2. Segmentasi perancangan ini berdasarkan target pasar utama dari Batik Chic :  

a. Demografi  

Kelas sosial : Kalangan ekonomi atas.  

Usia  : 30 s.d. 40 tahun. 

Jenis Kelamin      : Wanita. 

Pekerjaan   : Pegawai swasta, pegawai negeri dan profesional. 

Kewarganegaraan : Indonesia. 
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b. Psikografi  

Perkotaan, konsumtif, dan sering berinteraksi. 

c. Geografis 

Jakarta sebagai tempat pegembangan brand.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

1. Menciptakan logo dan GSM (Graphic Standard Manual) brand Batik Chic. 

2. Penyempurnaan citra Batik Chic dalam bentuk logo untuk keperluan 

pemasaran sehingga mampu membidik target market dengan keperibadian 

brand nya saat ini.  

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah mendapatkan sebuah logo yang 

mampu menampilkan keperibadian Batik Chic yang telah berkembang namun 

tetap mempertahankan nilai yang dimilikinya terhadap target market. Selain itu, 

membuat Batik Chic stand out diantara kompetitornya dengan tampilan desain 

visual yang baru, sehingga meningkatkan kualitas dari brand nya.   

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Noel (2009) megatakan bahwa untuk mengerti kebutuhan dari konsumen, 

perusahaan dapat melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode 

penelitian kualitatif (in depth interview) memberikan keluasan dalam mengerti jati 

diri dari brand sehingga dapat dengan mudah mempromosikannya kepada 
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konsumen. Sedangkan metode kuantitatif memberikan hasil general dengan 

survei (Hlm. 24).  

Berdasarkan teori metode penelitian tersebut, penulis melakukan metode 

pengumpulan data utama melalui in depth interview kepada pemilik Batik Chic 

dan survei kuesioner kepada pelanggan. Kemudian penulis menggunakan metode 

studi pustaka terdiri dari referensi beberapa sumber buku yang mendukung 

perancangan ini.  

1.6.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pemilik dari Batik chic, Ibu 

Novita Yunus. Sumber data visual berupa gambar serta foto produk penulis 

dapatkan dari Ibu Novita Yunus dan situs resmi dari brand tersebut.  

1.6.2. Survei Tertulis 

Penulis menyebarkan kuesioner tertulis kepada 50 orang pelanggan Batik Chic 

dan calon pembelinya. Pertanyaan meliputi pendapat mengenai pengetahuan  akan 

penggunaan dua logo Batik Chic yang bersamaan dan pendapat mengenai 

keberhasilan penyampaian citra melalui kedua logo tersebut.  

1.6.3. Observasi 

Penelitian langsung dilakukan di gallery utama Batik Chic dan outlet Alun-Alun 

Indonesia untuk mendapatkan keadaan desain secara menyeluruh. Hal yang perlu 

diperhatikan seperti desain interior, standarisasi desain yang diterapkan terhadap 
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keperluan gallery, dan jenis produk yang dijual. Observasi ini juga dilakukan 

terhadap brand fashion serupa di Jakarta sebagai pebanding 

1.6.4. Studi Pustaka 

Studi pustaka meliputi buku-buku mengenai teori dasar dalam desain grafis 

seperti proses pembentukan desain, warna, tipografi, dan teori Gestlat. Buku teori 

pendukung untuk perancangan logo meliputi peran brand di dunia pemasaran 

dengan spesifikasi teori branding, brand awareness, brand identity yang 

kemudian membahas logo, sampai kepada segmentasi pasar dan consumer 

behaviour. Selain buku mengenai studi brand, teori pendukung wastra nusantara 

Indonesia khususnya Batik.  

1.7. Metode Perancangan 

Metode perancangan, adalah rancangan proses dan studi yang dilakukan penulis 

untuk merancang ulang logo brand Batik Chic. Penjelasan dijabarkan mulai dari 

kegiatan awal, proses pembuatan, metode yang digunakan hingga tahapan desain 

akhir yang akan dibuat.  

1.7.1. Pengumpulan Sumber Data 

Perancangan ulang logo Batik Chic diawali dengan mencari sumber data melalui 

in depth interview dengan pemilik, survei kuesioner kepada pelanggan serta 

observasi gallery. Pengumpulan sumber data menjadi latar belakang dari proses 

perancangan serta penentu desain logo baru Batik Chic.  
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1.7.2. Menentukan Brand Positioning 

Sumber data yang didapatkan melalui in depth interview, kuesioner, observasi dan 

studi pustaka dirangkum menjadi satu. Data tersebut berguna untuk menentukan 

brand positioning Batik Chic. Brand positioning ini akan mencerminkan identitas 

dari Batik Chic. 

1.7.3. Menentukan Brand Value 

Tahap berikutnya adalah menentukan brand value dari brand positioning Batik 

Chic. Brand value ini didapatkan melalui proses mind mapping secara general 

sehingga mendapatkan 3 atau 4 kata kunci yang akan menentukan desain logo 

baru. Kata kunci tersebut kemudian akan dipecah kembali untuk mendapatkan 

kata kunci visual logo. 

1.7.4. Mind Mapping Visual 

Brand value (kata kunci) ini dipecah kembali dalam bentuk mind mapping terinci. 

Mind mapping ini berguna untuk mendapatkan beberapa kata yang menentukan 

visual terhadap logo. Kata ini diharapkan mewakili brand positioning Batik Chic.  

1.7.5. Sketsa 

Melakukan beberapa alternatif illustrasi sketsa berdasarkan penggabungan kata 

kunci visual yang didapatkan dari hasil mind mapping. Sketsa dibuat dalam 

berbagai macam bentuk visual sehingga memudahkan dalam pemilihan bentuk 

yang sesuai dan unik.  
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1.7.6. Digitalisasi dan Pewarnaan 

Hasil sketsa logo akan dipilih satu, kemudian masuk ke dalam tahap digitalisasi. 

Sketsa logo tersebut juga mulai masuk ke dalam tahap pewarnaan secara digital 

dengan beberapa alternatif warna yang sesuai dengan mind mapping visual. 

1.7.7. Menentukan Tipe Font, Warna, Ukuran, dan Peletakan 

Font merupakan bagian penting dalam logo untuk menampilkan kejelasan 

informasi serta feel yang sesuai dengan brand. Penentuan bentuk dan karakter font 

untuk logo ditentukan berdasarkan hasil mind mapping visual. Warna, ukuran, dan 

peletakan font terhadap bentuk logo diperhatikan berdasarkan prinsip desain. 

1.7.8. Pembuatan Graphic Standart Manual Book 

Tahap terakhir dari perancangan logo Batik Chic yaitu pembuatan manual book 

standarisasi penggunaan logo (Graphic Standart Manual). GSM ini berguna 

sebagai penentuan penggunaan logo jika diterapkan di berbagai implementasi 

desain seperti berupa aplikasi desain seperti kartu nama, kop surat, paperbag, plat 

logo, dan sebagainya. 
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1.8. Skematika Perancangan 
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