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Bab I Pendahuluan  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Fenomena budaya populer Korea yaitu Hallyu atau Korean Wave saat ini 

berkembang diberbagai penjuru dunia dan berpengaruh pada meningkatnya 

minat konsumen secara umum terhapap produk Korea Selatan (Irmanto, Tjiptono 

2015:2). Hallyu mulai digemari oleh penduduk Asia mulai sekitar tahun 1990an 

terutama di China, Jepang dan beberapa kawasan Asia Tenggara. Industri K-pop 

(Korean Pop )dan K-drama mengawali perkembangan era kebudayaan Korea 

dikancah Internasional (Widarti, 2016:15). Dengan adanya fenomena K-pop, 

memberikan peluang untuk merintis usaha baru dibidang produk merchandise K-

pop.  

Dengan adanya internet dan tersedianya jejaring sosial, membantu 

perkembangan musik K-pop menjangkau audiance yang lebih luas hingga 

berbagai belahan dunia. Kecanggihan teknologi komunikasi sekarang ini 

mempengaruhi perkembangan budaya populer yang mana tidak dapat 

dipisahkan dari peran internet sebagai penyedia segala informasi (Asmoro, 

2015). Budaya pop sendiri memiliki peran penting dalam proses 

mengekspresikan identitas budaya dan identitas sosial yang baik dari kelompok 

manusia (Dhanny, 2018). Berdasarkan hasil survey terhadap 793 penggemar K-

pop di Indonesia di JakPat yaitu sebuah apikasi mobile yang menyediakan jasa 

survey. Didapatkan bahwa penggemar K-pop menggunakan media online seperti 

Youtube, media social (Twitter, Facebook, Instagram, LINE) untuk 

mendengarkan musik, berbagi berita mengenai K-pop, berinteraski dengan 

penggemar Kpop yang lain dan mengikuti idola favorit mereka. 
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Gambar 1.1 Hasil survey perilaku penggemar K-pop 

sumber: Blog.jakpat.net 

 
Penggemar K-pop dikenal loyal terhadap idolanya. Untuk mendukung 

idola favoritnya, mereka tidak segan-segan mengeluarkan dana yang tidak 

sedikit untuk membeli segala macam pernak-pernik yang berhubungan dengan 

idola favorit mereka. Perilaku konsumsi yang dilakukan oleh penggemar K-pop 

umumnya meliputi mengunduh video, membeli merchandise, dan menonton 

konser  (Nursanti, 2013). 

Aktivitas yang dilakukan penggemar K-pop yaitu menulis fanciction 

(19,80%), membeli album (fisik) (36,44%) dan membeli digital album (32,03%) 

group favorite mereka, membeli merchandise (38,21%) group favorite mereka 

dan menonton konser (26.99%) group favorite mereka. 

Beradasarakan survey terseut dapat dilihat bawha pembelian 

merchandise merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh penggemar K-pop. 

Merchandise sendiri terdiri dua macam yaitu yang pertama Unofficial 

Merchandise dimana merchandise ini terdiri dari T-shirt, jaket, handphone strap, 

tas, sepatu lukis, sticker, casing handphone dan lain-lain. Yang mana unofficial 

merchandise dijual dengan harga yang terjangkau. Dan yang kedua yaitu Official 

Merchandise, merchandise ini diproduksi dan dirilis oleh perusahaan tempat 

group tersebut bernaung. Harga yang ditawarkan relatif mahal dan hanya dapat 

dibeli dari Korea atau melalui online shop yang menjual produk merchandise 

official. Macam-macam produk yang di jual adalah CD/DVD, album, kalender, 

postcard, official lightsick, official towel, dan lain-lain. Biasanya hanya dijual 

terbatas. Meskipun memiliki harga yang relatif mahal, penggemar K-pop tetap 

akan membelinya untuk mendukung group favorit mereka.  
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Aktivitas penggemar yang suka untuk mengkoleksi merchandise 

mendasari berdirinya bisnis merchandise K-pop ini. Bisnis ini merupakan bisnis 

baru. Dengan produk yang disesuaikan dengan selera dan kebutuhan target 

market. Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam jurnal “Perancangan 

Merchandise untuk Pengggemar K-pop” Yaitu produk yang menarik dan lucu, 

ada bias (idola yang disukai), memiliki fungsi dan kegunaan, dan limeted edition. 

Dan desain yang dapat membuat penggemar K-pop mengekspresikan diri 

sebagai seorang penggemar dari group/idola favoritnya. Menurut Sigit dalam 

sebuah artikel (Merchandise band atau merchandise fanbase? Pilih Mana?, 

2016, https://www.djarumcoklat.com, diakses November 2018) Bagi beberapa 

orang, memiliki merchandise band bisa menjadi kebanggaan tersendiri, 

penggemar bisa menunjukan identitas musik, ketertarikan pada sebuah band, 

bentuk dukungan atau bahkan hanya sekedar fashion style saja.  

Target market dari bisnis merchandise K-pop ini adalah remaja hingga 

dewasa dengan rentang usia 16-35 tahun, dengan kelas sosial menengah yang 

memiliki perilaku konsumtif. Dan menyukai K-pop dan loyal terhadap group/idola 

favoritnya serta suka untuk mengekspresikan diri sebagai seorang fans, dan 

suka untuk mengkoleksi merchandise K-pop, dan suka untuk mengikuti acara-

acara K-pop seperti konser. 

 Untuk dapat bersaing dengan dipasar dengan kompetitor, sebuah bisnis 

memerlukan identitas yang mana digunakan sebagai pembeda dengan 

kompetitor. Maka dari itu, sebagai bisnis baru, bisnis merchandise K-pop ini 

memerlukan sebuah identitas brand yang memiliki ciri khas untuk membedakan 

dan bersaing dengan kompetitor. Menurut Keller (2018) dengan memiliki brand 

akan mempengaruhi presepsi konsumen mengenai brand  tersebut dan 

menimbulkan prefensi konsumen terhadap suatu brand. Hal tersebut juga 

mendorong munculnya kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

(O’shaughnessy, 1987; Halim et al, 2014) 
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1.1.1 Kompetitor 

Perkembangan K-pop juga diikuti oleh berkembangnya bisnis yang 

menawarkan produk-produk yang berhubungan dengan K-pop dan Korea 

Selatan seperti merchandise official dan unofficial (fanmade, fansite goods), 

penjualan Album, jasa titip belanja dan jasa travel ke Korea Selatan. Berikut 

adalah analisa kompetitor dari bisnis merchandise K-pop: 

Oppabingso 

Gambar1. 2 Logo dan penepatan pada layout 
Sumber: Instagram Oppabingso 

 

 Oppabingso merupakan online shop yang menjual produk fanmade K-

pop dan K-drama. Oppabingso memiliki berbegai macam produk seperti 

phonecase, e-money, totebag, phone strap, T-shirt, Keyring, kalender. Selain 

menjual produk dalam bentuk satuan Oppabingso juga menyediakan produk 

season greathing dan fankit yaitu produk yang dijual dalam satu paket yang 

terdiri dari T-shirt, Strap, lightstick pouch, topi dan totebag, kalender. Posititoning 

dari Oppabingso sebagai kompetitor adalah bisnis merchandise K-pop dan K-

drama fanmade goods dengan varian produk yang bermacam-macam dan unik. 

Berikut adalah SWOT dari Oppabingso: 

Strenght Weakness Opportunities Threats 

- Sudah memiliki 

banyak follower 

sehingga sudah 

banyak dikenal 

- Produk yang 

dijual juga dijual 

oleh pesaing yaitu 

phonecase,  

- K-pop saat ini 

sedang diminati 

oleh banyak orang 

di Indonesia 

- Perubahan dan 

perkembangan K-

pop 

mempengaruhi 
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- pasar yang 

dicapai sudah 

luas 

- produk dan 

desain beragam 

dan upadate 

e-money, keyring 

dan lain-lain  

- Banyaknya 

pesaing yang 

menjual fanmade 

goods 

- beberapa 

pesaing memiliki 

desain yang sama 

yaitu dengan 

desain doodle 

- dengan 

perkembangan 

teknologi internet 

dapat menjangkau 

pasar yang luas 

tidak hanya di 

indonesia 

minat konsumen 

- Harus selalu 

update untuk 

mengikuti 

perkembangan 

pasar 

Tabel 1.1SWOT kompetitor Oppabingso 

Dengan perkembangan teknologi, Oppabingso dapat menjangkau pasar 

yang luas tidak hanya di Indonesia. Strategi komunikasi visual Oppabingso 

adalah dengan pengggunaan media online yaitu social media Instagram, LINE, 

dan e-commerce Shopee.  

Untuk melakukan promosi dan interaksi dengan konsumen yaitu dengan 

melukan update produk melalui Instagram story, dan juga melakukan survey 

dengan menyakan seperti produk apa dan group apa yang selanjuntnya 

diinginkan oleh konsumen. Selain itu juga melakukan giveaway untuk menarik 

minat konsumen dan juga untuk manarik kepercayaan konsumen. Dalam 

penjualan produk, Oppabingso juga menjual secara seasonal sesuai dengan 

tema group yang comeback atau hal yang sedang digemari oleh konsumen dan 

untuk pemesan/pembelian terkadang juga men ggunakan sistem pre-order. Dan 

saat ini juga memiliki offline shop. 

Oppabingso memiliiki identitas brand dengan warna pink, ungu dan juga 

warna-warna pastel dengan desain dan produk yang konsisten dengan style 

doodle, flat desain, memphis sehingga memberikan kesan fun. Sesuai dengan 

untuk target market dimana target market membeli sebuah merchandise untuk 

membuat mereka senang. Logo oppabingso menggunakan typeface san serif 

disertai dengan ikon dan enempatan logo tergantung dari desain layout. 
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Coppamagz Store 

Gambar1. 3Logo dan penepatan logo pada layout 
Sumber: Instagram Coppamagz Store 

 
 

Coppamagz Store merupakan online shop dari Portal K-pop news 

Coppamagz.  Coppamagz sendiri merupakan portal berita K-pop yang sudah 

banyak dikenal dikalangan penggemar K-pop. Dimana hal tersebut membantu 

Coppamagz Store dapat dikenal oleh konsumen yaitu penggemar K-pop. Selain 

menjual produk fanmade, Coppamagz Store juga menjual produk official seperti 

Album dan Lighstick.  

Berikut adalah SWOT dari Coppamagz Store: 

Strenght Weakness Opportunities Threats 

- Merupakan 

bagian dari salah 

satu portal News 

Kpop yang sudah 

dikenal dikalangan 

penggemar K-pop 

- Memiliki produk 

yang beragam 

dan desain 

Illustrasi yang 

beragam karena 

berkolaborasi 

- Saat ini banyak 

pesaing yang 

menjual berbagai 

macam produk 

fanmade K-pop 

goods 

- K-pop saat ini 

sedang diminati 

oleh banyak orang 

di Indonesia 

- Dengan internet 

memudahkan 

untuk 

memasarkan 

produk pada 

konsumen yang 

dituju 

- Perubahan dan 

perkembangan K-

pop 

mempengaruhi 

minat konsumen 
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dengan fanartist 

- Selalu update 

sosial media 

Tabel 1. 2 SWOT kompetitor Coppamagz Store 

Strategi komunikasi visual Coppamagz Store adalah dengan 

pengggunaan media online yaitu social media Instagram dan e-commerce 

Shopee. Hal yang dilakukan Coppamagz Store untuk menarik konsumen yaitu 

dengan melakukan giveaway dan juga melakukan interaksi dengan melakukan 

games melalui Instastory dan melakukan tanya jawab. Untuk desain produk, 

Coppamagz Store melakukan kolaborasi dengan fanartist dengan begitu 

produknya memiliki berbagai macam style desain seperti chibi dan flat desain. 

Karena berkolaborasl, maka gaya desain/illustrasi disesuaikan dengan style 

desainer yang mana membuat desainnya/gaya desain tidak selalu sama dan 

konsisten. 

Coppamagz Store memiliki identitas brand dengan warna pink dengan 

tipografi menggunakan typeface san serif dan icon illustrasi pada bagian logo, 

penepatan logo selalu berada di kanan atas. Dan juga terdapat elemen-elemen 

pada logo sehingga membuat logo memiliki kesan fun sesuai dengan target 

market. Yang suka untuk mengkoleksi merchandise K-pop idola mereka karena 

hal tersebut membuat mereka senang.  

GoodStuffSeoul 

Gambar1.4. Logo dan penepatan logo pada layout  

Sumber: Instagram GoodStuffSeoul 
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Goodstuffseoul Memiliki tagline “1st Fangril Need” dan “1st Fanmade K-

pop Goodies”. Merupakan online shop yang menyediakan merchandise fanmade 

untuk penggemar K-pop dan merupakan bagian dari Goodseoul.kpop yaitu 

online shop yang menyediakan produk official dari group-group K-pop seperti 

album dan merchandise. Produk yang dijual oleh Goodstuffseoul yaitu totebag, 

kipas, stiker, handbanner, photocard, phonecase, pin, dan notebook. Sistem 

yang digunakan oleh goodstuffseoul adalah sistem pre-order, barang akan 

diproduksi jika ada konsumen yang berminat. Konsumen diberikan batas waktu 

untuk melakukan pesanan. Dan konsumen harus menunggu selama 1 – 2 

minggu untuk produk selesai diproduksi.  

 

Berikut adalah SWOT dari GoodStuffSeoul: 

Strenght Weakness Opportunities Threats 

- Merupakan 

bagian dari 

onlineshop 

goodseoul.kpop 

yaitu sebuah 

online shop yang 

menjual berbagai 

macam produk K-

pop seperti album, 

merchandise, dan 

lain-lain 

- Memiliki desain 

karakter yang unik 

sehingga tidak 

sama dengan 

produk fanmade 

yang lain dan 

memiliki varian 

produk yang 

beragam 

- Saat ini banyak 

pesaing yang 

menjual berbagai 

macam produk 

fanmade K-pop 

goods 

- Produk tidak 

tersedia seacara 

langsung, melalui 

pre-order 

- Namun masi 

merupakan bisnis 

yang baru 

dibentuk  

- K-pop saat ini 

sedang diminati 

oleh banyak orang 

di Indonesia 

- Modal yang 

dikeluarkan tidak 

terlalu besar 

karena melalui 

sistem pre-order 

jadi biaya 

produksi tidak 

begitu banyak 

- Perubahan dan 

perkembangan K-

pop 

mempengaruhi 

minat konsumen 

Tabel 1.3 SWOT kompetitor Goodstuffseoul 
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Strategi komunikasi visual Coppamagz Store adalah dengan 

pengggunaan media online yaitu social media Instagram dan LINE. Sebagi bisnis 

yang baru dibentuk, Goodstuff Seoul sering melakukan giveaway untuk meanrik 

konsumen dan memberikan kepercayaan kepada calon konsumen bahwa bisnis 

ini nyata. Selain itu Instagram feed dari Goodstuffseoul memiliki susunan yang 

rapi dan tertata dan konsisten. Dalam hal desain Goodstuffseoul menggunakan 

desain dengan style chibi dan warna-warna cerah atau sesuai dengan tema 

comeback/sesaonal.  

GoodStuffSeoul memiliki identitas brand dengan warna identitas pink-

tosca dan gradien warna dan colorful. Dimana warna tersebut menggambarkan 

brand yang fun ditambah dengan gaya desain memphis dan elemen-elemen 

desain lain sehingga membuat lebih terlihat fun. Dan dengan typeface script 

menambahkan kesan lues. 

Dari kompetitor yang telah dijelaskan terdapat tiga strategi komunukasi 

visual yang sesuai untuk masalah yang dihadapi oleh perushaan ini. Yaitu 

dengan desain brand dan produk yang konsisten dapat menjadi ciri khas dari 

sebuah perusahaan dan juga dengan melakukan pengelolan social media feed 

dan layout yang konsisten serta keaktifan dapat membantu untuk berinteraksi 

dengan konsumen/follower serta untunk mempromosikan produk dan menarik 

konsumen.  

Strategi yang dipilih untuk di adaptasi adalah dengan memiliki desain dan 

brand identity yang konsisten, akan menjadikan brand dan produk memiliki 

identitas dan juga memiliki daya tarik sehingga mampu berasing dengan 

kompetitor. Dari wawancara dengan narasumber doodly.id, mengatakan bahwa 

untuk membuat usaha online merchandise K-pop harus konsisten, dan 

menemukan style sendiri sehingga memiliki ciri khas dan tidak mengambil karya 

orang lain. Seperti halnya doodly.id yang memiliki style konsisten dengan style 

doodle mulai dari illustrasi dan font yang digunakan. Serta pemilihan warna 

dengan nuansa pastel.  

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang identitas brand untuk bisnis merchandise K-pop 

beserta media promosinya? 
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1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan dari perancangan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang brand 

identity yang tepat untuk bisnis merchandise K-pop ini beserta media promosinya 

untuk menarik target market dan kepercayaan target market. Serta agar dapat 

bersaing dengan kompetitor di pasar. 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebuah rancangan visual 

yang dapat digunakan untuk pengemabangan brand bisnis merchandise K-pop. 

Rancangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Brand Concept (Big Idea) 

1. Brand Idea and Strategy (Visual, Verbal and Attributes) 

2. Graphic Standard Manual 

1. Brand / Logo Philosophy 

2. Corporate / Project Logo ( Logo elements, Proportion, Position, 

Font Types) 

3. Special Design Logo (Project, Partnership) 

4. Logo (Minimum clear space protection, minimum sizes, logo 

misuse, color variations, typography) 

5. Stationary (Business Card, Letterhead, Envelope, Stamp) 

6. Color Guide 

3. Brand Marketing Application on Corporate Assets 

1. Office or Office tools design 

2. Transportation design 

4. Strategic Promotional MEDIA (Marketing timeline & minimum 8 media 

concept)  

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini dalah sebagai berikut:  

a) Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan brand identity 

dalam bidang pengembangan brand untuk sebuah perusahaan 

sehingga dapat sesuai dengan target market dan identitas perusahaan. 

b) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 
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1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Batasan dan asumsi-asumsi yang digunakan untuk panduan terhadap penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a) Batasan ilmu dalam lingkup Desain Komunikasi Visual khususnya dalam 

lingkup Brand Identity 

b) Batasan material berupa data primer, observasi, dan literatur. Dengan 

hasil kualitatif dan kuantitatif berupa pengamatan, survei terhadap penggemar K-

pop. 

c) Batasan teknologi berupa adobe illustrator, adobe photoshop, paint tool 

sai, dan media survei online google form serta microsoft office.  

d) Batasan waktu perancangan dilakukan mulai Oktober 2018 higga juni 

2019 

1.7. Definisi Istilah    

Dalam perancangan Brand Identity beserta media promosinya untuk bisnis 

merchandise K-pop, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas. Istilah-istilah yang 

digunakan dalam perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Brand (Merek) adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol dan desain 

atau kombinasi dari semanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa yang ditawarkan dan dapat menjadi pembeda dari 

kompetitor. Brand management terdiri dari brand, brand value, brand 

identity, brand image, dan brand awereness (Rudianto, 2014). 

2. Brand Identity adalah suatu hal yang nyata dan bisa dilihat dan dirasakan 

oleh indra dan Brand Idenitity merupakan suatu ciri khas yang mampu 

membedakannya dengan perusahaan-perushaan lain (Alina Wheeler, 

2013). 

3. Graphic design merupakan bentu dari komunikasi visual yang digunakan 

untuk menyampaikan sebuah pesan dan informasi kepa audiance. 

sebuah representasi visual dari ide yang berdasar pada kreasi, pemelihan 

dan penyusunan elemen visual (Landa, 2014) 

4. Customer Behavior/ Perilaku konsumen mencangkup banyak bidang: 

merupakan sebuah  proses penelitan ketika seseorang atau kelompok 
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memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memberikan rasa puas terhadap kebutuhan dan 

keinginan (Solomon, 2018). 

5. Kpop menurut Wijayanti (2012) dalam Widarti (2016) Melalui budaya K-

Pop tersebut kelompok penggemar memahami dinamika budaya Korea. 

“Pemahaman terhadap budaya Korea kemudian melahirkan budaya baru 

dalam kelompok penggemar yang biasanya berwujud fanatisme sebagai 

hasil interaksi dengan budaya Pop Korea”. 

6. Media promosi Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, media promosi 

adalah sarana yang digunakan untuk mendorong pembelian atau 

pembelian produk/jasa 

7. Social media Kotler dan Keller berpendapat bahwa social media 

merupkan komponen penting dalam digital marekting dengan social 

media konsumen dapat berbagi satu sama lain pesan, foto, audio, dan 

vidio dna juga dapat berkomunikasi dengan perushaan. 
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1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


