
DesainKomunikasi Visual. FakultasIndustriKreatif. UniversitasCiputra. 1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Acara ulang tahun anak adalah sebuah pesta untuk merayakan hari kelahiran 

anak di mana dalam acara tersebut orang akan berbagi kebahagiaan dengan 

keluarga dan sahabat. Dalam perayaan pesta ulang tahun anak, dibutuhkan kartu 

undangan berisi informasi waktu dan tempat dilaksanakannya pesta ulang tahun 

untuk dibagikan kepada orang-orang yang akan diundang. 

Saat ini teknologi sudah canggih. Banyak orang mengirimkan undangan lewat 

e-mail atau jejaring  sosial (facebook, e-mail, twitter, dan lain-lain) karena lebih 

murah, simpel dan cepat1. Akan tetapi, apakah undangan secara digital dapat 

menggantikan undangan yang dicetak? Ada beberapa kelebihan menggunakan 

undangan kertas. Salah satunya adalah nilai sentimental yang terdapat dalam 

undangan kertas. Selain itu, tidak semua orang mempunyai akun e-mail atau 

jejaring sosial, terutama generasi yang lebih tua. Mengirimkan undangan kertas 

secara resmi juga memperjelas siapa yang diundang, dan mencegah kedatangan 

tamu tak diundang 2.  

Di Indonesia, banyak jasa pembuatan kartu undangan untuk pesta ulang tahun 

anak-anak. Akan tetapi, rata-rata ilustrasi dan gambar yang digunakan untuk kartu 

undangan anak-anak menggunakan karakter kartun dari luar negeri (Naruto, 

Disney, Angry Birds, Hello Kitty dan lain-lain) 3. Berdasarkan kunjungan ke 

sepuluh website Indonesia yang menyediakan jasa desain kartu undangan ulang 

tahun anak-anak, sangat jarang ada desain custom dengan karakter orisinal yang 

disediakan oleh perusahaan jasa pembuat kartu undangan.  

1.1.1.Preliminary Brand Audit  

                                                 

1 http://www.huffingtonpost.com/erica-laudon/evites-paperless-and-emai_b_4892576.html 
2 http://www.apartmenttherapy.com/when-to-send-a-digital-event-invitations-197156 
3 http://contohundanganulangtahunanak.blogdetik.com/  
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Cardtoony adalah perusahaan yang bergerak di jasa pembuatan kartu 

undangan ulang tahun anak-anak berusia 1 – 10 tahun. Cardtoony menyediakan 

desain custom dengan karakter orisinal dan bewarna-warni sehingga memikat hati 

anak-anak. 

Dalam hal ini, target market dari produk kartu undangan ulang tahun ini 

adalah kalangan menengah ke atas. Karena Cardtoony adalah perusahaan baru, 

maka dibutuhkan brand identity membangun reputasi dan strategi promosi yang 

tepat. 

1.1.2.Preliminary Competitior Audit   

Salah satu kompetitor Cardtoony adalah Scissor & Glue, jasa pembuatan 

kartu undangan yang telah maju. Scissor & Glue tidak hanya menyediakan jasa 

pembuatan kartu undangan, tetapi juga pembuatan souvenir. Jenis kartu undangan 

yang mereka jual ada bermacam-macam. Ada kartu undangan ulang tahun anak, 

pernikahan, dan lain-lain.  

1.2. Rumusan Masalah 

 

Bagaimana merancang brand identity dan media komunikasi yang sesuai 

untuk Cardtoony? 

1.3. Batasan Perancangan 

 

Untuk memperjelas dan mefokuskan hasil penelitian, batasan perancangan 

akan dirumuskan sebagai berikut : 

 Wilayah penelitian, pengamatan dan pengumpulan data hanya 

dilakukan di wilayah Surabaya, Indonesia. 

 Target penelitian adalah orang tua yang mempunyai anak berusia 1 – 

10 tahun 

 Perancangan berada dalam ruang lingkup pembelajaran Desain 

Komunikasi Visual tentang brand identity. 

1.4. Metode Penelitian 
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Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

1.4.1.1. Data Primer. 

 Survei  (Metode kuantitatif) 

Untuk mengumpulkan data kuantitatif, penulis melalukan survei dengan 

menyebarkan angket berisi pertanyan kepada target market.  

 Wawancara (metode kualitatif) 

Untuk mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara 

kepada expert user di dalam bidang jasa pembuatan kartu undangan 

anak-anak dan ahli branding, dan wawancara dengan extreme user yang 

merupakan para orang tua yang pernah memesan kartu undangan ulang 

tahun untuk anak mereka.  

1.4.1.1. Data Sekunder 

 

 Studi Literatur 

Penulis mempelajari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan 

brand identity. 

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 

 

 Narasumber metode kuantitatif (survei) 

Objek penelitian pada pengumpulan data kuantitatif adalah orangtua 

kalangan menengah memiliki anak berusia 1 sampai 10 tahun dan 

berdomilisi di kota Surabaya.  

 Narasumber metode kualitatif (wawancara) 

Untuk mengumpulkan data kualitatif, penulis akan melakukan wawancara 

dengan beberapa orang berikut ini: 
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- Expert user  

a) Rony Adi Santoso, pemilik perusahaan Raja Undangan yang 

bergerak di bidang jasa pembuatan kartu undangan. 

b) Yeeny, pemiliki perusahaan Scissor & Glue yang bergerak di 

bidang jasa pembuatan karu undangan dan souvenir. 

c) Franky K. Nugroho, pemilik perusahaan Increase yang bergerak di 

bidang jasa branding perusahaan. 

d) Ronald Mahardhika, pemilik perusahaan Papper & Apple yang 

bergerak di bidang jasa branding perusahaan. 

- Extreme User 

a) Lily, 35 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Beliau 

mempunyai anak berusia 10 tahun. 

b) Ingetieni, 38 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Beliau 

mempunyai anak berusia 6 tahun. 

c) Lucia, 35 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Beliau 

mempunyai anak laki-laki berusia 4 tahun. 

d) Renita, 30 tahun, berprofesi sebagai apoteker. Beliau mempunyai 

anak berusia 2 tahun dan 3 bulan. 

1.4.3. Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai Mei 2015 di kota 

Surabaya, Indonesia. 

1.4.4. Fokus Pertanyaan 

 

Untuk pertanyaan dengan metode survei, penulis akan menanyakan hal-hal 

yang berhubungan dengan perilaku konsumen dalam memesan kartu undangan. 

Tujuan dilakukan survei adalah untuk mengetahui apakah masih ada yang 

berminat dengan kartu undangan tradisional dengan desain custom, apakah 

konsumen peduli dengan brand, sekaligus mencari tahu di mana biasanya 

responden mengetahui jasa pembuatan kartu undangan. 
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Untuk wawancara dengan expert user, penulis akan menanyakan hal – hal 

yang berhubungan dengan jasa pembuatan kartu undangan, seperti strategi 

menjalankan bisnis, tantangan yang dihadapi perusahaan, dan lain-lain. Tujuan 

dilakukan wawancara adalah untuk mengetahui seluk beluk kinerja perusahaan 

yang bergerak di bidang pembuatan kartu undangan. 

Untuk wawancara dengan ahli branding, penulis akan menanyakan tentang 

pentingnya brand identity, apakah Cardtoony membutuhkan brand identity, 

sekaligus tips-tips merancang brand identity.  

Untuk wawancara dengan extreme user, penulis akan menanyakan pendapat 

responden tentang kartu undangan. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk 

mengetahui faktor apakah yang mendasari responden dalam memilih dan membeli 

kartu undangan ulang tahun. 

 

 

 


