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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Batik merupakan legenda dan sejarah cita rasa Indonesia, sebuah karya nenek 

moyang yang turun – temurun hingga kini. Batik memiliki roh dan filosofi. Batik 

menjadi sebuah eksistensi peradaban yang menjadi sebuah karya yang indah, buah 

dari kecakapan, ketrampilan, dan kecerdasan yang memiliki nilai eksotis. Batik 

menjadi indah pada lekukan tubuh insan pemakainya dalam aneka warna dan rasa. 

Jutaan orang berkarya, bersahabat, dan mencintai batik. Tetapi mengapa orang 

muda Indonesia kontemporer seakan gerah dengan batik?, jangan sampai batik 

kehilangan roh dan filosofinya. Jangan sampai batik menjadi produk asing bagi 

generasi Indonesia.  

Pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan usaha, karena itu strategi 

menjalankannya harus dipahami dengan baik. Strategi pemasaran adalah jantung 

dari rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang baik akan menjelaskan bagian 

pasar manakah yang dikehendaki oleh perusahaan.  
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Kota Solo yang menjadi sentral budaya Jawa, tak asing lagi dengan seni batik 

tulis. Hingga perkembangannya pernah menjadikan perang usaha batik. Namun 

lambat laun profesi membatik sayub-sayub mulai tak terdengar lagi. Akankah 

estetika dan filosofi batik mulai terkikis? Untuk itu penulis ingin mengambil tema 

batik. Batik Genes dari Solo yang sudah cukup terkenal dengan pangsa pasar yang 

tinggi. Tetapi penulis ingin lebih mengkhususkan lagi target market dari 

perancangan promosi Batik Genes, yaitu khusus untuk remaja. Agar para remaja 

yaitu para generasi muda Indonesia khususnya di Kota Solo, memiliki rasa cinta 

kepada Batik, dan tidak malu memakai produk-produk batik. Dengan desain yang 

menarik dan kreatif, tentulah akan dapat menarik perhatian para remaja tentang 

produk-produk batik. 

 

B. Batasan Masalah 

Perusahaan Batik Genes merupakan industri menengah yang memproduksi 

berbagai macam batik. Batik Genes akan berpromosi untuk para remaja di sekitar 

daerah eks Karasidenan Surakarta khususnya di Kota Solo. Dengan semakin 

banyaknya produk yang serupa di pasaran, maka diperlukan sekali adanya 

promosi untuk mengikat hati masyarakat atau konsumen. Semakin padatnya 

media-media dan meningkatkannya persaingan antar produk dalam pemasarannya 

maka periklanan dituntut untuk lebih berkualitas, baik dari aspek komunikatif 

maupun efektifitas pesan dalam menyaring konsumen. Untuk itu Perusahaan 

Batik Genes diharapkan mempunyai strategi dan konsep periklanan yang cukup 

baik agar keberadaannya dapat dikenal lebih jauh lagi oleh masyarakat, khususnya 

di Kota Solo dan sekitarnya,  

1 
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Berbekal dari minat dan bidang studi yang ditekuni, penulis  ingin membuka 

pandangan  masyarakat dan memberikan informasi khususnya melalui media 

komunikasi visual dengan mempromosikan batik dari Perusahaan Batik Genes 

dengan memilih judul “PERANCANGAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

SEBAGAI MEDIA PROMOSI BATIK GENES BAGI REMAJA DI 

SURAKARTA“, sehingga diharapkan akan mampu menarik minat para remaja 

untuk menggunakan produk-produk Batik Genes. Selain itu juga untuk 

memperkuat image dari filosofi dan cita rasa dari Batik Genes dari Solo ini. 

Desain adalah rancangan, pola, dua maupun tiga dimensional yang 

mengandung kaidah dan rasa nilai artistik dari wujud termaksud. 

Komunikasi merupakan kegiatan  manusia berhubungan satu sama lain, 

mengandung maksud memberitahukan dan menyebarkan informasi, berita, pesan, 

ide-ide, nilai-nilai untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan 

itu menjadi milik bersama. 

Visual ialah hal-hal yang berhubungan dengan dengan dunia penglihatan 

(visi). Visual merupakan suatu gambaran bagaimana sesuatu diciptakan dalam 

bentuk ilustrasi atau gambaran nyata. 

Media merupakan sarana komunikasi untuk penyampaian pesan pengiklan 

kepada konsumen dalam bentuk cetak maupun audiovisual. 

Promosi adalah upaya agar seseorang dapat mengenal produk atau jasa, lalu 

memakainya, berubah sikap, menyukai, yakin, hingga akhirnya mengkonsumsi 

produk atau jasa  tersebut. 

Batik Genes adalah nama sebuah perusahaan atau merek dari produksi batik, 

yang berupa batik tulis maupun batik cap yang berada di kota Surakarta 
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Jadi yang dimaksud “PERANCANGAN DESAIN KOMUNIKASI 

VISUAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI BATIK GENES BAGI REMAJA DI 

SURAKARTA” adalah rancangan desain berbentuk dua atau tiga dimensional 

yang berisi informasi, berita dan pesan sebagai pendukung kegiatan untuk 

mengadakan komunikasi kepada khalayak lewat media yang bersifat visual dalam 

rangkaian kegiatan periklanan pada Batik Genes dengan disertai gagasan-gagasan 

persuasif dan pemilihan media. Kemudian menciptakan tema dan 

menterjemahkannya dalam suatu tampilan visual. Dalam batasan masalah ini 

target visual meliputi pengenalan merek (brand) dari Batik Genes kepada target 

(remaja) dengan media yang dipilih yaitu: 

1) Media Cetak, berupa: stationary, iklan majalah, poster, dan katalog. 

2) Media Luar Ruang, yang berupa vertikal banner dan signage. 

3) Media Dalam Ruang yang berupa  poster dan x banner. 

4) Merchaindise yang berupa stiker, pin, kaos (t-shirt), topi, gantungan kunci, 

shopping bag, dan packaging. 

5) Media Event, menampilkan fashion art dan pameran batik (batik exibition) 

yang akan diaplikasikan dalam bentuk fotografi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu  pada batasan masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana memperkenalkan batik kepada para remaja di Surakarta, agar 

mereka mencintai batik dan melestarikannya? 
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2. Bagaimana menciptakan image Batik Genes bahwa memakai batik tidaklah 

memalukan, kuno, atau ketinggalan zaman? 

3. Bagaimana caranya menciptakan strategi promosi yang kreatif, efektif, 

efisien, serta komunikatif agar lebih menarik para remaja untuk mencintai 

batik dan memilih batik sebagai produk unggulan yang memiliki cita rasa 

serta keunikan tersendiri? 

4. Media komunikasi visual apa sajakah yang tepat agar dapat  menarik minat 

konsumen melalui perancangan Desain Komunikasi Visual. 

 

D. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui “PERANCANGAN DESAIN 

KOMUNIKASI VISUAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI BATIK GENES 

BAGI REMAJA DI SURAKARTA“ adalah sebagai berikut : 

1. Memperkenalkan batik kepada para remaja di Surakarta, agar mereka 

mencintai batik dan melestarikannya. 

2. Menciptakan image Batik Genes bahwa memakai batik tidaklah memalukan, 

kuno, atau ketinggalan zaman. 

3. Menciptakan strategi promosi yang kreatif, efektif, efisien, serta komunikatif 

agar lebih menarik para remaja untuk mencintai batik dan memilih batik 

sebagai produk unggulan yang memiliki cita rasa serta keunikan tersendiri. 

4. Menentukan media komunikasi visual yang tepat melalui  perancangan Desain 

Komunikasi Visual. 
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E. Target Market Dan Target Audience 

1. Target Primer 

Target market yang utama dari perancangan promosi Batik Genes di Solo 

ini adalah para remaja yang berusia antara 15-24 tahun. Sedangkan untuk 

target audience-nya adalah para remaja itu sendiri dan juga para orang tua 

atau dewasa yang peka akan kebutuhan anaknya yang sudah beranjak remaja. 

 

Segmentasi : 

• Geografi  

Secara geografis, sasaran dari Batik Genes adalah para remaja yang 

berdomisili di Surakarta.  

• Demografi   

a.   Umur  :  15 – 24 tahun 

b.   Jenis kelamin :  laki-laki dan perempuan 

c.   Pendidikan  :  SMU dan Mahasiswa 

d.   Sosial Ekonomi :  AB class 

• Psikografi              

Para remaja yang aktif, dinamis, modern, dan senang atau 

mencintai produk-produk etnik seperti batik. 

 

2. Target Sekunder 

Orang tua atau dewasa yang peka akan kebutuhan anaknya (remaja) yang 

memiliki kepercayaan menggunakan batik, dan para disainer (designer) yang 
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memiliki karakter anak muda (remaja), serta outlet-outlet yang sering 

dikunjungi remaja.  

Segmentasi 

• Geografi  

Secara geografis, sasaran sekunder dari Batik Genes di Solo adalah para 

orang tua dan juga para orang dewasa di Surakarta. 

 

 

 

• Demografi   

a.   Umur   :  25 tahun keatas 

b.   Jenis kelamin  :  pria dan wanita 

c.   Pendidikan  : semua jenjang pendidikan 

d.   Sosial Ekonomi  :  AB class 

• Psikografi              

Orang tua atau dewasa yang peka terhadap kebutuhan para remaja 

yang menginginkan para remaja memiliki rasa cinta terhadap batik dan 

melestarikannya, sehingga dapat merekomendasikan produk-produk Batik 

Genes terhadap anaknya, para remaja, teman-temannya, maupun kepada 

orang tua lainnya. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara mendalam  (in depth interview) 

Wawancara atau interview adalah usaha pengumpulan informasi dengan 

mengajukan pertanyaan kepada informan. 
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Wawancara dilakukan dengan pemilik perusahaan, karyawan, maupun 

pelanggan atau konsumen dari Batik Genes untuk mendapatkan data-data 

mengenai objek yang bersangkutan, hal-hal yang terkait dengan berbagai 

macam produk dan pembuatan batik Genes juga untuk keperluan perancangan 

visual branding yang akan dibuat. 

2. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan serangkaian perilaku dan 

suasana yang berkenaan dengan subjek yang diteliti.  

 Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati sejauh mana masyarakat 

atau konsumen mengetahui produk-produk dan keberadaan Batik Genes. 

3. Kajian Literatur 

 Kajian literatur dilakukan untuk memperoleh data-data, landasan teori 

yang dibutuhkan serta sebagai acuan perbandingan.  

 Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui berbagai macam 

media untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja produk-produk Batik 

Genes dan perkembangannya sejauh ini.  

 

G. Target Visual 

Dalam perancangan target visual, penggunaan media harus diupayakan agar 

pesan-pesan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada segenap khalayak. Untuk 

itu diperlukan gagasan dan ide yang unik dan kreatif. Hal ini sangat dibutuhkan 

dalam penyusunan rencana iklan agar potensi-potensi dari setiap media 

komunikasi dapat dieksploitasi secara efektif. Promosi harus direncanakan dan 

dilaksanakan secara serius dengan strategi yang tepat. 
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Media-media yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Logo, beserta tagline/slogan 

2. Media Cetak 

a. Stationary, berupa : Kop surat, amplop, map, kartu nama, nota, dan 

seragam karyawan. 

b. Iklan Majalah Remaja 

c. Indoor Poster 

d. Katalog 

3. Media Luar Ruang 

a. Vertikal Banner 

b. Signage 

4. Media Dalam Ruang 

a. Poster 

b. X-Banner 

5. Merchaindise 

a. Stiker 

b. Pin 

c. Gantungan kunci 

d. T-Shirt 

e. Topi 

f. Shopping bag 

g. Packaging 

6. Media Event (Fashion) 

Diaplikasikan dalam bentuk fotografi. 
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