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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

(Caroline & Petra, 2016) Identitas sebuah perusahaan merupakan faktor 

penting dalam mempromosikan perusahaannya kepada masyarakat, Sebuah 

identitas yang baik mempunyai kekuatan untuk memikat hati konsumen agar 

tertarik untuk membeli produk maupun jasa yang dimiliki perusahaan. Teknologi 

berkembang sangat cepat, sehingga menimbulkan persaingan dengan menggunakan 

teknologi multimedia dalam membangun sebuah identitas perusahaan.  Dengan 

demikian perusahaan harus mempunyai usaha yang optimal dalam hal membuat, 

mengukur, memelihara, dan melindungi hasil dari identitas tersebut.  

Bentuk visual dari identitas perusahaan adalah sebuah logo. Logo 

merupakan sebuah bentuk gambar (visual) yang didalamnya memiliki sebuah 

makna untuk mencerminkan identitas sebuah perusahaan (Akbar, 2016). Dengan 

adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, sebuah visual branding yang 

berupa logo, stand banner, kop surat, amplop, kartu nama, pena, notebook, gelas, 

papan logo, name tag, topi, kantong, sticker mobil, papan iklan, dan baju. dapat 

dijadikan sebagai peluang bagi perusahaan yang kesulitan dalam memperkenalkan 

dan mempromosikan identitas perusahaan. 

New Leaf  Batam adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang Perdagangan 

Retail. New Leaf Batam berdiri sejak tahun 2012. New Leaf Batam mempunyai 

kantor yang berlokasi di Nagoya Newton, Batam. New Leaf Batam menyediakan 

banyak kebutuhan fashion salah satunya adalah sepatu untuk pria dan wanita, 

berbagai macam tas fashion seperti dompet, tas dan ransel untuk wanita. Saat ini,
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New Leaf Batam masih belum banyak dikenal oleh masyarakat karena 

masih belum mengenal pasar online dan minimnya penjualan. Dengan memiliki 

visual branding, diharapkan dapat membantu memperkenalkan membantu 

meningkatkan penjualan dengan cara mempromosikan New Leaf Batam kepada 

masyarakat. Dari visual branding ini dapat memberikan sebuah informasi tambahan 

mengenai pentingnya sebuah identitas perusahaan untuk jangka panjang.  

Dilihat dari kebutuhan New Leaf Batam untuk pemasaran dan pengenalan 

kepada masyarakat, maka penulis akan merancang sebuah Visual Branding yang 

berjudul “Perancangan dan Implementasi Visual Branding pada New Leaf Batam”. 

 
1.2  Ruang Lingkup 

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan sebuah Visual 

Branding. Adapun berbagai permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Proyek Visual Branding dirancang dalam bentuk Prototype dan dibuat 

menggunakan Adobe Photoshop. 

2. Hasil Akhir Proyek ini ditujukan kepada pelanggan baru New Leaf Batam. 

3. Tidak membahas Penjualan Online maupun Biaya. 

4. Tidak membahas Website. 

5. Membahas logo, stand banner, kop surat, amplop, kartu nama, pena, notebook, 

gelas, papan logo, name tag, topi, kantong, sticker mobil, papan iklan, dan baju. 
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1.3  Tujuan Proyek 

Adapun Tujuan Proyek yang ingin dicapai di dalam Visual Branding  adalah 

sebagai berikut : 

1.  Sebagai solusi terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh New Leaf Batam yang 

membutuhkan sebuah sarana untuk lebih memperkenalkan New Leaf Batam. 

2. Sebagai sebuah kesempatan kepada penulis mempraktekkan ilmu yang telah 

dipelajari. 

3. Sebagai salah satu pra syarat kelulusan sarjana S-1 

4. Sebagai bentuk pembuktian kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja. 

 
1.4  Luaran Proyek 

Luaran kerja praktek ini adalah menghasilkan visual branding untuk New 

Leaf Batam, berupa logo, stand banner, kop surat, amplop, kartu nama, pena, 

notebook, gelas, papan logo, name tag, topi, kantong, sticker mobil, papan iklan, 

dan baju sebagai identitas perusahaan. 

 
1.5  Manfaat Proyek 

Di dalam perancangan Visual Branding ini, ada beberapa manfaat yang 

didapat baik untuk New Leaf  Batam, penulis dan masyarakat sebagai berikut: 

1. Bagi Pengelola New Leaf Batam 

a. Membantu pengelola New Leaf Batam untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari sebuah visual brand dan bahan evaluasi untuk membuat visual 

branding yang lebih dikenal orang masyarakat. 

b. Meningkatan daya pemasaran pada perusahaan tersebut. 

c. Memperkuat identitas New Leaf Batam dibidang online. 
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2. Bagi Penulis 

a. Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan apa yang telah diajarkan di 

perkuliahan dalam kehidupan nyata. 

b. Dapat menambah pengalaman dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

ilmu Visual Branding. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Agar Masyarakat lebih mengenal tentang New Leaf Batam. 

b. Agar Masyarakat mendapatkan informasi tambahan mengenai pentingnya 

sebuah identitas dalam visual branding dalam meningkatkan kekuatan merek 

(brand), kepercayaan, dan loyalitas. 

  
1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan tepat pada laporan kerja 

praktek ini, maka ada beberapa bab yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi gambaran umum penulisan laporan metodologi 

penelitian, yaitu berupa latar belakang masalah, ruang lingkup 

masalah, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta 

sistematika penulisan berupa penjelasan singkat dari isi setiap bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

penelitian lainnya untuk meyakinkan pembaca tentang kelayakan 

(worthiness) penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul penelitian dan mendasari 
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pembahasan secara detail. Landasan teori berupa definisi-definisi 

atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini memuat tentang identitas perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan operasional, dan sistem 

yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini menguraikan desain, metode, atau pendekatan yang 

akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian atau studi 

untuk mencapai tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara 

rinci, singkat dan jelas. Bagian bab ini memuat rancangan penelitian, 

teknik pengumpulan data, proses perancangan, serta tahapan dan 

jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini memuat analisis mengenai kebutuhan dari user, serta 

gambaran sebuah proyek visual branding yaitu berupa logo sebelum 

diimplementasikan.  

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini Bagian ini menjelaskan tentang implementasi sistem 

yang telah dibuat berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, 

memuat pembahasan tentang sistem yang telah diuji coba, dan 

kondisi setelah implementasi. Pada bab ini juga menampilkan desain 

dari sistem yang telah jadi atau diimplementasi. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bagian akhir dari isi laporan, yang terdiri dari  

  kesimpulan dan saran. 
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