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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Kuliner telah menjadi salah satu bidang bisnis yang menjanjikan dalam kurun 

waktu beberapa tahun ke belakang. Bidang kuliner sendiri terdiri dari berbagai 

macam jenis makanan, salah satu contohnya adalah jenis kue-kue-an. Kue kering 

maupun kue basah, baik yang moderen maupun tradisional (jajanan pasar), banyak 

digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh kalangan yang telah 

berkeluarga, karena ada kebiasaan bahwa kue menjadi hidangan/suguhan dalam 

menerima tamu. Kue juga dapat dikatakan telah menjadi makanan wajib yang harus 

dihidangkan dalam acara keluarga, misalnya seperti pada saat perayaan hari-hari 

nasional, keagamaan, ulang tahun, dan lain-lain.  

Produksi kuliner dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi bangsa. Harga bahan pokok untuk memproduksi makanan 

mempengaruhi harga jual makanan itu pula. Makin bagus kualitas bahan yang 

digunakan dalam proses produksi makanan tentu akan menghasilkan makanan yang 

dengan kualitas premium pula. Harga jual makanan dengan kualitas premium yang 

tinggi tentunya sepadan dengan yang diperoleh masyarakat sebagai konsumen 

kuliner.  

Masyarakat pada kenyataannya harus dihadapkan pada realita negatif bahwa 

bisnis kuliner telah dijadikan sebagai objek permainan oleh sebagian oknum yang 

tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut banyak melakukan kecurangan 

terhadap produk kuliner yang diproduksinya dengan mencurangi penggunaan bahan 

baku dalam proses pembuatannya. Banyak dari mereka yang pada kenyataannya 

lebih banyak menggunakan bahan campuran untuk menekan biaya produksi kue 

yang dibuatnya, akan tetapi mereka tetap menjualnya dengan standar harga kue 
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kualitas baik. Masyarakat pun dirugikan dengan harus membayar kue dengan 

kualitas dua dengan harga kualitas premium, maka dari itu masyarakat harus pintar-

pintar dalam memilih kualitas kue yang akan dibelinya. 

Kuliner, sama halnya dengan berbagai bisnis lainnya, pada dasarnya 

membutuhkan kejujuran untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Taste 

atau rasa dalam bidang bisnis kuliner merupakan hal terpenting yang menjadi modal 

utama serta potensi yang besar untuk dapat menarik hati masyarakat agar mau 

menjadi konsumen. Masyarakat kini diharuskan untuk dapat menentukan pilihan 

yang tepat dalam memilih kue yang akan dibelinya. Hal tersebut dikarenakan makin 

maraknya pengusaha kuliner yang mengedepankan rasa dengan harga yang bersaing 

dikelasnya. 

KIKI KOEKIE sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

kuliner, yang berlokasi di Tasikmalaya, hadir dengan menawarkan produk kuliner 

yang mengedepankan kejujuran dalam proses pembuatannya. Kiki Koekie 

menawarkan produk kuliner dengan mengedepankan rasa, mengunakan bahan-

bahan yang alami, namun tetap mereka pasarkan dengan harga yang termurah 

dikelasnya, sehingga dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di pasar kuliner. 

Kiki Koekie menawarkan berbagai produk kuliner, seperti berbagai kue kering, kue 

basah, baik itu kuliner lokal maupun internasional, dan lain sebagainya, yang 

semuanya dibuat dengan menggunakan takaran bahan-bahan terbaik. Kiki Koekie, 

sejauh ini memiliki jumlah presentase konsumen yang sebagian besar adalah 

perusahaan, instansi, dan rumah tangga, yang semakin meningkat jumlahnya 

terlebih pada saat hari-hari besar/ hari Raya. 

Kendala yang dihadapi oleh Kiki Koekie dalam memperkokoh kiprahnya 

dalam industri kuliner adalah masyarakat, khususnya pecinta kuliner, sebagian besar 

belum mengenal dan mempercayai produk dari Kiki Koekie, karena lebih 

didominasi oleh promosi dari mulut ke mulut dari beberapa diantara masyarakat 

yang pernah menggunakan produk Kiki Koekie. Masyarakat lebih sering terjebak 

pada produk kuliner yang dapat dikatakan palsu. Hal tersebut sangat berlainan 

dengan apa yang ditawarkan Kiki Koekie dalam bidang kuliner, namun Kiki Koekie 

belum memiliki branding yang tepat  untuk dapat menanamkan kekuatan brandnya 
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di mata masyarakat luas. Branding Kiki Koekie tersebut akan dibuat untuk dapat 

menanamkan eksistensi produk kuliner dari Kiki Koekie pada benak masyarakat 

luas. 

 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 
 

Branding Kiki Koekie yang baik haruslah tepat sasaran, sehingga masyarakat, 

dapat mengenal dan mempercayai Kiki Koekie. 

 

1.2.1 Perumusan Masalah 
 

Branding yang baik adalah branding yang mampu menanamkan citra 

perusahaan terhadap masyarakat sesuai tujuan, berikut adalah perumusan 

masalah dari branding Kiki Koekie: 
 

1. Bagaimana menanamkan kekuatan brand dari Kiki Koekie secara tepat 

kepada masyarakat luas. 

2. Bagaimana menentukan media yang tepat dan komunikatif dalam 

menanamkan kkuatan brand dari Kiki Koekie secara tepat kepada 

masyarakat luas. 

3. Bagaimana membuat visualisasi  yang tepat secara konsep, desain, dan 

ide kreatif dalam menanamkan kekuatan brand dari Kiki Koekie pada 

masyarakat luas. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 
 

Proses perumusan masalah yang telah dilakukan di atas, kemudian 

menentukan fokus permasalahan, sehingga dapat ditentukan pula 

pembatasan masalah yang tepat antara lain: 
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1. Kiki Koekie akan diinformasikan dan dikomunikasikan pada masyarakat 

melalui branding yang tepat. 

2. Media yang akan digunakan dalam menginformasikan Kiki Koekie akan 

disesuaikan dengan strategi yang ditentukan. 

3. Teknis pengerjaan visual dalam branding Kiki Koekie akan dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan ilustrasi vektor, dan fotografi dengan 

gaya gambar realis. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 
 

Branding Kiki Koekie mempunyai maksud dan tujuan, dimana fungsi maksud 

dan tujuan dalam perancangan branding tersebut sebagai salah satu proses 

menginformasikan dan menanamkan eksistensi Kiki Koekie pada masyarakat luas.  

 

1.3.1 Maksud 
 

Rancang branding Kiki Koekie dalam bentuk media cetak dan digital 

akan diuraikan secara lengkap dan komperhensif. 

 

1.3.2 Tujuan 
 

Rancang branding Kiki Koekie dalam bentuk visualisasi yang 

diimplementasikan pada berbagai media cetak dan digital tersebut memiliki 

beberapa tujuan penting, antara lain: 
 

1. Membantu menanamkan kekuatan brand Kiki Koekie pada masyarakat 

luas. 

2. Membantu meneningkatkan minat masyarakat di bidang kuliner terutama 

kue kering dan kue basah. 
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1.4 Manfaat Tugas Akhir Terminasi 
 

Rancang branding Kiki Koekie memiliki beberapa manfaat, diantaranya 

adalah manfaat profesi dan manfaat akademis. 

 

1.4.1 Manfaat Profesi 
 

Rancang branding Kiki Koekie memiliki manfaat profesi yaitu sebagai 

alat bantu dalam menanamkan kekuatan brand Kiki Koekie dalam rangka 

memenangkan persaingan di bidang kuliner. 

 

1.4.2 Manfaat Akademis 
 

Rancang branding Kiki Koekie memiliki manfaat  akademis antara 

lain sebagai berikut: 
 

1. Sarana untuk mengaplikasikan keilmuan secara aplikatif dan integratif 

melalui proses perkuliahan dan proses tugas akhir terminasi ini. 

2. Bahan acuan pembelajaran dan referensi untuk generasi civitas 

akademik Desain Komunikasi Visual, khususnya mahasiswa Universitas 

Widyatama. 

 

 

 

1.5 Pemberi Tugas 
 

Kiki Koekie selaku pemberi tugas dalam proyek akhir terminasi ini memiliki 

data organisasi sebagai berikut: 

Nama Organisasi :  KIKI KOEKIE 

Bidang Usaha  :  Kuliner 

Alamat Kantor  :  Jl. Raya Barat No. 16 

      Singaparna Tasikmalaya 46411 
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Telepon Kantor :  +62 265 544 505  

Faximile  :  - 

e-mail Perusahaan :  kikikoekie@yahoo.com 

Contact Person :  Arus Reka Prasetya S.E., M.M., M.BA. 

Jabatan/Posisi  :  Owner/Pemilik Perusahaan 

Handphone  :  +62 812 215 8630 

e-mail   :  arreka.prasetia@gmail.com 
 

 
 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan memberikan kerangka untuk bekerja dan menentukan 

rancangan pada tiap bab, sehingga membuat proses penulisan jadi lebih terperinci, 

terencana dan lebih teratur guna mencapai tujuan penulisan dari proyek akhir ini. 

Bab demi bab memiliki pembahasan yang saling dikhususkan guna memperoleh 

informasi secara terperinci agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat tugas 

akhir terminasi tersebut. 
 

Bab I  Pendahuluan 

Masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa bisnis kuliner telah 

dipermainkan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab 

dengan mencurangi penggunaan bahan baku dalam proses 

Gambar 1.1 Foto Salah Satu Produk Kuliner Kiki Koekie 
  Sumber: Kiki Koekie 
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pembuatannya. KIKI KOEKIE hadir sebagai salah satu perusahaan 

bidang kuliner menawarkan produk kuliner dengan mengedepankan 

kejujuran. Masyarakat pada dasarnya menginginkan produk kuliner 

dengan mengedepankan rasa, mengunakan bahan-bahan yang alami, 

namun tetap dipasarkan dengan harga yang termurah dikelasnya. 

 

Bab II  Kajian Masalah 

Kiki Koekie merupakan sebuah perusahaan yang memfokuskan diri 

dalam bidang kuliner. Kiki Koekie berangkat dari sebuah industri 

rumah tangga yang ingin menembus pasar yang lebih luas. Kiki 

Koekie ingin memberikan produk kuliner yang terbaik pada 

masyarakat dengan mengedepankan rasa, bahan alami, dan harga 

termurah dikelasnya. 

  

Bab III Analisis Masalah 

Branding Kiki Koekie akan diinformasikan dan dikomunikasikan 

kepada masyarakat melalui beberapa sarana cetak dan digital dengan 

menggunakan strategi komunikasi reason why, dengan pendekatan 

fotografi dan ilustrasi vector, dengan gaya gambar realis dengan 

tujuan untuk mempermudah dan memperkuat pemahaman 

masyarakat mengenai produk kuliner yang ditawarkan Kiki Koekie.  

 

Bab IV Pembatasan Masalah 

Branding yang akan dirancang mengacu pada ketermudahan dan 

kekuatan pesan yang akan disampaikan dan kemudian diaplikasikan 

ke beberapa media cetak dan digital. Media yang akan digunakan 

meliputi media primer, media sekunder, media tersier, dan media 

pengayaan, yang akan diprodusi dengan menggunakan sistem 

produksi cetak offset dan digital printing.  
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Bab V  Rincian Tugas 

Branding Kiki Koekie yang akan dirancang ini akan dikerjakan 

berurutan, sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dalam 

branding tersebut, yang kemudian diaplikasikan ke dalam beberapa 

media cetak maupun digital yang disesuaikan dengan keperluan Kiki 

Koekie. Media-media yang akan digunakan dalam branding Kiki 

Koekie meliputi berbagai media primer, media sekunder, media 

tersier, dan media pengayaan, yang akan diprodusi dengan 

menggunakan sistem produksi cetak offset dan digital printing. 

Beberapa media yang diperlukan dan efektif dalam branding Kiki 

koekie diantaranya seperti kartu nama, katalog, packaging, dan lain 

sebagainya. Media-media tersebut akan diproduksi dengan ukuran 

yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Kiki Koekie.  


