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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Upaya membangun citra tentunya dilakukan oleh semua perusahaan. Titik awal 

bagi perusahaan membangun citra adalah membuat sebuah identitas dari perusahaan 

tersebut. Identitas perusahaan membuat konsumen lebih mudah untuk membedakan 

merek satu dengan merek lainnya. Bukan hanya itu saja, sebuah identitas perusahaan juga 

dapat menjadi pengaruh kuat bagi perusahaan terhadap kerpercayaan konsumen. Salah 

satu perusahaan yang berupaya membangun citra adalah Aqiqah Ummi Salam. 

Perusahaan tersebut melayani jasa Aqiqah siap saji. Aqiqah Ummi Salam memiliki 

beberapa kompetitor dalam bidang usaha sejenis. Oleh sebab itu, perusahaan 

membutuhkan identitas sebagai pembeda. Identitas tersebut juga dapat mempengaruhi 

citra positif Aqiqah Ummi Salam. 

Identitas perusahaan mencakup banyak hal seperti nama, logo, tagline, warna, 

bentuk, merchandise, katalog, hingga media promosi. Katalog dipilih karena memiliki 

kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan gambaran detail tentang produk, 

aktivitas maupun suasana perusahaan. Pengambaran tersebut dapat berupa foto 

perusahaan, sehingga untuk menyampaikan gambaran detail perusahaan menggunakan 

katalog foto. 

Perasaan berperan dalam mempengaruhi pilihan dan perilaku seseorang. Dari 

pendapat tersebut juga dapat artikan bahwa perasaan menjadi pengaruh kuat konsumen 

untuk menentukan perusahaan favorit. Katalog foto mampu mempengaruhi konsumen 

dengan menyentuh perasaannya (Rosenbaum-Elliott, Percy dan Pervan, 2007) 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk 

merancang sebuah katalog foto perusahaan. Metode yang digunakan adalah kulitatif, 

sedangkan tahap perancangannya mengunakan pra desain, desain, dan post desain. 

Metode dan tahapan perancangan tersebut digunakan untuk menjadi bahan rujukan 

menghasilkan nilai kebaruan dalam karya penelitian. Diharapkan katalog tersebut dapat 

menjadi identitas yang kuat bagi perusahaan Aqiqah Ummi Salam terhadap 

konsumennya. Bukan hanya itu, katalog juga diharapkan dapat menjadi penunjang citra 
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perusahaan dengan menyakinkan konsumen melalui informasi detail tentang perusahaan 

yang telah dikemas secara estetik, efektif, dan efisien. 

. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah konsep katalog foto seperti apa yang 

mampu membangun identitas perusahan Aqiqah Ummi Salam. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang katalog foto yang mampu membangun 

identitas perusahan Aqiqah Ummi Salam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Akademisi  

Memberikan alternatif ide perancangan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian selanjutnya, bagi kalangan akademisi pada umumya, dan khususnya bagi 

mahasiswa Desain Komunikasi Visual yang akan merancang katalog foto. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktik, penelitian ini akan menghasilkan katalog foto yang mampu 

membangun identitas perusahan Aqiqah Ummi Salam. 

1.4.3 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, perancangan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam membuat katalog yang digunakan sebagai media komunikasi terkait 

produk, aktivitas maupun suasana perusahaan kepada konsumen. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan-batasan masalah pada perancangan ini sebagai berikut 

1. Perancangan akan dilakukan pada ruang lingkup (kegiatan) Aqiqah Ummi Salam 

dalam kurun waktu tertentu sesuai jadwal penelitian. 



 

3 
 

2. Koleksi karya foto digunakan sebagai katalog perusahaan. Koleksi foto berisikan 

tentang kegiatan dan produk perusahaan.  

3. Katalog foto yang dihasilkan akan mengunakan bahan artpaper dengan ukuran 21 

x 24,5 cm.  

4. Merk, tagline, logo, warna, bentuk, marchandise  ataupun media promosi Aqiqah 

Ummi Salam diasumsikan sudah sesuai, sehingga hal tersebut akan disajikan 

dalam bentuk prototyping. 

5. Jumlah halaman pada katalong menyesuaikan kegiatan dan produk yang ingin 

dikomunikasikan oleh Aqiqah Ummi Salam. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Data Peneliti (2019) 

  

Latar Belakang 

1. Identitas perusahaan menjadi pengaruh yang kuat untuk membedakan merek 

yang satu dengan merek lainnya. 

2. Aqiqah Ummi Salam membutuhkan identitas perusahaan yang tepat. 

3. Katalog foto adalah salah satu dari identitas perusahaan yang mampu 

memberikan gambaran detail tentang produk, aktivitas maupun suasana 

perusahaan. 

Metode Penelitian 

Melakukan metode 

kualitatif, untuk 

memperoleh hasil 

yang terarah 

berkaratkter dan 

estetik. 

Rumusan Masalah 

Konsep katalog foto seperti apa yang mampu membangun identitas perusahan 

Aqiqah Ummi Salam 

Tahap Perancangan 

Merujuk dari tahap 

perancangan sign system 

yang ditulis chris calori & 

David Vanden Eynden dalam 

buku yang berjudul Signage 

and Wayfinding Design. 

Teori Terkait 

Teknik fotografi, katalog 

perusahaan lain, 

perancangan katalog, 

tinjauan tentang aqiqah 

Ummi Salam, penelitian 

terkait dan komparasi foto. 

Foto 

Kesimpulan 

Pra Desain 

Post Desain 

Konsep kreatif 

 

Desain 

Pengembangan 

 

Katalog 


