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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 
 

Dimasa ini, hobi bermain maupun mengkoleksi trading card game sudah 

cukup banyak digemari di Indonesia. Hal ini tidak bisa terlepas dari efek 

globalisasi dan berkembangnya kebudayaan asing (khususnya Jepang) di 

Indonesia. Hobi bermain maupun mengkoleksi trading card game ini tidak 

memandang umur, dari yang masih sekolah dasar hingga yang sudah bekerja pun 

dapat dilihat berkumpul bersama dan bermain trading card game di toko-toko 

penjual trading card game yang ada. 

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula masalah-masalah yang 

di hadapi oleh para pemain maupun pengkoleksi trading card game khususnya 

trading card game Jepang. Salah satu masalah utama yang sering dialami oleh 

para pemain dan kolektor adalah dimana mereka mengalami kesulitan dalam 

mencari suatu kartu spesifik khususnya kartu-kartu yng memiliki kelangkaan 

diatas rata-rata yang dibutuhkan untuk memperkuat deck maupun untuk 

melengkapi koleksi pemain. Hal ini timbul oleh karena dalam dunia trading card 

game biasanya toko-toko yang ada menjual booster box atau juga booster pack. 

Dalam 1 booster box biasanya berisi antara 20-30 booster pack. Booster pack 

adalah sebuah pack yang berisi kumpulan kartu biasanya 5-7 kartu tergantung dari 

jenis trading card game-nya. Kartu didalam booster pack ini tidak dapat dilihat 

sehingga orang yang membeli tadak dapat tahu kartu apa yang mereka dapat dari 

pack tersebut sehingga sering kali orang-orang lebih suka langsung membeli kartu 

yang mereka cari terlebih lagi kartu-kartu yang langka karena presentasi 

mendapatkan nya dari sebuah booster pack sangat kecil (kemungkinan dibawah 

1%) Melalui masalah tersebut, Overlord hadir untuk menjadi solusi bagi masalah 

tersebut dimana Overlord dapat mendapatkan kartu-kartu langka yang susah di 

dapat di Indonesia karena Overlord dapat langsung mendapatkan kartu-kartu 

tersebut langsung dari Jepang. 
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Sebagai brand yang cukup baru, Overlord masih kurang dikenal oleh target 

market dari Overlord yaitu para pemain dan kolektor trading card game Jepang. 

Oleh karena itu Overlord merasa perlu untuk merancang sebuah corporate identity 

dan juga media promosi untuk memperkenalkan brand Overlord kepada para 

pemain trading card game Jepang di Indonesia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang 

diangkat adalah sebagai berikut : 

• Bagaimana brand building dan promotion yang sesuai untuk target 

market brand Overlord? 

1.3. Batasan Perancangan 
 

Dalam perancangan ini, ruang lingkup yang di gunakan akan dibatasi sengan 

ketentuan sebagai berikut: 

• Berada dalam ruang lingkup ilmu Desain Komunikasi Visual. 

• Penelitian dilakukan terhadap target market yaitu pemain maupun 

kolektor trading card game Jepang di Indonesia khususnya kota-kota 

besar di pulau Jawa. 

• Penelitian dilakukan selama bulan September sampai Oktober 2014. 

1.4. Metode Penelitian 
 

Penelitian dilakukan menggunakan metode  kuantitatif dan kualitatif. 
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1.4.1. Metode Pengumpulan Data 
 

1.4.1.1. Primary Data : 
 

• Metode pengumpulan data kuantitatif 

Menggunakan kuisioner untuk mendapatkan data-data tentang 

target market. Kusioner dilakukan secara online dan offline 

langsung kepada target market yaitu para pemain dan kolektor 

trading card game. 

• Metode pengumpulan data kualitatif  

Menggunakan wawancara dengan expert dan extreme users di 

bidang trading card game. 

1.4.1.2. Secondary Data: 
 

• Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan pustaka dari 

bacaan terkait meliputi buku, jurnal, maupun data-data yang 

diperoleh dari internet. 

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 

Responden dari kuisioner adalah para pemain dan kolektor trading card game 

Jepang yang ada di Indonesia dengan kriteria, aktif di forum maupun grup media 

sosial dan atau sering bermain di toko kartu maupun tempat lainnya. 

Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang sudah dianggap expert 

dibidang trading card game di Indonesia : 

• Edi Chandra 

Pemilik dari toko Utopia yang berlokasi di PTC dan Galaxy Mall 

Surabaya dan  Mall Olympic Garden  Malang. 

• Christhoper Tan 
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Salah satu pemain yang termasuk cukup lama menggeluti dunia 

TCG di Surabaya, dan juga di percaya untuk mengurus beberapa toko 

TCG di Surabaya seperti Timewalk dan Gaming United. 

1.4.3. Pelaksanaan Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di Surabaya selama bulan September sampai Oktober 

2014. 

1.4.4. Fokus Pertanyaan 
 

Fokus pertanyaan pada penelitian adalah tentang karakteristik dari target 

market serta bentuk komunikasi dan media yang tepat dalam menjangkau pasar. 

Pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan berputar pada topik-topik berikut : 

1. Apa yang diperlukan agar usaha di bidang TCG dapat berkembang di 

Indonesia. 

2. Bagaimana peran identitas perusahaan dalam sales. 

3. Bagaimana prilaku dari pemain TCG di Indonesia. 

4. Promosi apa yang paling cocok untuk target market 

 

Berikut adalah pertanyaan yang digunakan dalam survey: 

1 Apa motif yang membuat anda terjun dalam hobi bermain TCG? 

a) Bermain dengan teman 

b) Mencari teman baru  

c) Bersaing dalam kompetisi-kompetisi yang ada 

d) Lainnya  

2 Dimana tempat anda paling sering bermain TCG? 

a) Toko TCG 

b) Sekolah/Kampus 

c) Rumah 
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d) Lainnya 

3 Media apa yang paling sering anda gunakan untuk mencari dan membeli 

kebutuhan hobi TCG anda ? 

a) Online (Situs, Media Sosial, dan lain-lain) 

b) Offline (Toko, dan lain-lain) 

4 Dimana biasanya anda mendapakan info-info terbaru dari TCG yang anda 

mainkan? 

a) Website resmi 

b) Forum TCG Internasional 

c) Forum TCG local 

d) Social Media 

e) Group messenger (group BBM, Line, etc) 

f) Perbincangan dengan teman 

g) Lainnya 

5 Gadget apa yang paling sering anda gunakan? 

a) PC/Komputer 

b) Smartphone 

c) Tablet PC/Tab 

d) Notebook/Laptop 

e) Lainnya 

6 Apa hobi lain anda selain bermain TCG? 

7 Warna apa yang menurut anda adalah warna yang paling kuat di TCG? 


