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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perusahaan, organisasi maupun 

lembaga baru yang dibangun. Dengan banyaknya perusahaan, organisasi maupun 

lembaga tersebut tentunya harus ada pembeda identitas antara satu dengan yang 

lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan perumusan identitas masing-masing 

agar khalayak dapat mengetahui dan mengenali suatu perusahaan, organisasi 

maupun lembaga-lembaga tersebut dengan mudah terutama dalam bentuk karakter 

desain logonya.  

Logo juga berperan penting sebagai cerminan identitas suatu perusahaan, 

seperti CV. Deli's Studio Photo & Printing. Deli's Studio Photo & Printing 

merupakan tempat studio photo serta printing di Surabaya, berlokasi di Jl. Griya 

Kebraon B No.12 C. Berdiri sejak tahun 2010 yang dipimpin oleh Bapak 

Muhammad Abdul Khadir dan Ibu Sulistya.  

Berdasarkan jenis usahanya Deli's Studio Photo & Printing merupakan tempat 

usaha yang melayani jasa pada bidang fotografi dan printing. Namun dibalik 

semua itu kurangnya pencitraan konsep pada perusahaan Deli’s Studio Photo & 

Printing serta visualisasi logo yang kurang mencerminkan karakter dari 

perusahaan, sehingga untuk menumbuhkan Brand Awareness di mata masyarakat 

masih sangat kurang. 
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Dengan kurangnya pencitraan identitas pada karakter logo perusahaan, 

masyarakat kurang tahu adanya tempat studio photo serta printing sehingga dapat 

mengakibatkan perusahaan Deli’s Studio Photo & Printing kurang dikenal di 

kalangan masyarakat. Dengan masalah seperti itu dapat mempengaruhi stabilitas 

pencitraan perusahaan sehingga dapat menurunkan omset yang seharusnya bisa 

sesuai dengan apa yang diinginkan serta dengan kekurangan pada pencitraan 

karakter logo perusahaan tersebut 

Permasalahan yang dilihat dari perusahaan Deli’s Studio & Printing dapat 

diatasi apabila meredesign logo yang lama dengan logo yang baru yang 

menggunakan konsep visual sesuai karakter dan visi misi perusahaan untuk dapat 

menambah value perusahaan sehingga akan menambah peningkatan Brand 

Awareness di mata masyarakat. Dengan seperti itu perusahaan Deli’s Studio 

Photo & Printing semakin dikenal kepada calon konsumen yang membutuhkan 

jasa fotografi maupun printing. Dengan ini yang menjadi tujuan kami dalam 

bereksplorasi dalam peningkatan Brand Awareness perusahaan agar semakin 

dikenal oleh masyarakat dan perusahaan akan semakin berkembang dalam 

bidangnya. 

Setelah mengetahui bagaimana kelemahan dari perusahaan jasa CV. Deli’s 

Studio Photo & Printing diatas, maka penulis mempunyai sebuah gambaran atau 

konsep tentang apa yang akan dikerjakan dalam Kerja Praktik. Sehingga dalam 

penulisan laporan Kerja Praktik ini penulis mengambil judul “Redesign Logo 

Deli’s Studio Photo & Printing Sebagai Upaya Meningkatkan Brand Awareness”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas yang berjudul “Redesign Logo Deli’s 

Studio Photo & Printing Sebagai Upaya Meningkatkan Brand Awareness” Maka 

rumusan masalah yang  

diangkat, yaitu: 

1. Bagaimana meredesign logo Deli’s Studio Photo & Printing menjadi logo 

yang mencerminkan karakter dan visi misi perusahaan? 

2. Bagaimana strategi konsep visualisasi desain logo Deli’s Studio Photo & 

Printing untuk meningkatkan Brand Awareness pada masyarakat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang akan dikerjakan 

dalam Kerja Praktik ini adalah: 

1. Meredesign logo Deli's Studio Photo & Printing dengan cara mencari dan 

mengumpulkan berbagai macam bahan referensi sebagai landasan dalam 

menentukan konsep redesign logo Deli's Studio Photo & Printing. 

2. Meredesign logo Deli's Studio Photo & Printing dengan cara 

mempertimbangkan elemen logo, warna, tipografi dan konsep serta berbagai 

unsur tambahan yang dapat mendukung proses redesign logo Deli's Studio 

Photo & Printing. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada Kerja Praktik ini adalah: 

1. Menghasilkan desain logo Deli's Studio Photo & Printing yang dapat 

mencerminkan dan mempresentasikan karakter dan visi misi perusahaan. 

2. Menghasilkan desain logo Deli's Studio Photo & Printing untuk dapat 

meningkatkan Brand Awareness. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Membantu proses pembelajaran, pengalaman dan wawasan penulis dalam 

meredesign logo perusahaan dengan tepat, sesuai dengan karakter 

perusahaan dan keinginan klien. 

2. Sebagai bahan perbandingan redesign logo perusahaan yang selanjutnya. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Membantu Deli's Studio Photo & Printing untuk membuat logo yang 

mencerminkan karakter dan visi misi perusahaan. 

2. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan Brand Awareness Deli's Studio 

Photo & Printing sebagai tempat Studio Photo dan Printing kepada 

masyarakat. STIK
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1.6 Pelaksanaan 

Kerja Praktik ini dilaksanakan di Deli’s Studio Photo & Printing yang 

beralamat di Jl. Griya Kebraon Blok B No. 12C Surabaya. Waktu pelaksanaannya 

dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli Tahun 2013 pukul 08:00 WIB – 16:00 

WIB, tetapi dengan menyesuaikan keadaan dan kebutuhan perusahaan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini akan disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini ada beberapa materi yang akan dijelaskan, yaitu:  

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Batasan Masalah  

1.4 Tujuan  

1.5 Manfaat  

1.6 Pelaksanaan  

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada Bab II ini akan dijelaskan tentang berbagai macam teori yang menjadi dasar 

dalam perancangan karya pada Kerja Praktik ini.   

BAB III : METODE PERANCANGAN  

Pada Bab III ini akan dijabarkan metode penelitian yang sesuai untuk mendukung 

metode perancangan karya yang akan dikerjakan pada Kerja Praktik ini.    
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab IV ini berisi penjelasan umum tentang gambaran perusahaan tempat Kerja 

Praktik ini, yaitu gambaran umum tentang CV. Deli's Studio Photo & Printing.   

BAB V : IMPLEMENTASI KARYA  

Bab V ini merupakan hasil implementasi hasil karya dari metode perancangan 

pada Bab III. 

BAB VI : PENUTUP  

Pada Bab VI ini akan dijelaskan beberapa hal, meliputi:  

6.1  Simpulan  

Bagian ini akan dijelaskan inti sari dari seluruh kegiatan selama Kerja Praktek, 

khususnya akan dijabarkan secara singkat dari masalah yang diangkat atau yang 

dikerjakan.  

6.2  Saran  

Bagian ini akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan selama kegiatan 

Kerja Praktik berlangsung.  

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang daftar referensi yang digunakan sebagai dasar dalam 

pelaksanaan Kerja Praktik, bisa berupa buku, koran, majalah, e-book dan lain-

lain. 
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