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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komik menjadi salah satu media hiburan yang masih digemari oleh 

masyarakat Indonesia (Elisa Wibisono, http://www.kompasiana.com/elisaw/ 

pengaruh-manga-di-indonesia_5707e142d57e616e0982434a, diakses 25 

Mei 2016). Selain ceritanya yang menarik untuk dibaca, didalam komik juga 

terdapat gambar – gambar yang dapat memikat hati si pembaca. 

Pada beberapa tahun terakhir, di Indonesia booming dengan komik – komik 

penggolongan karakter. Salah satu komik penggolongan karakter yang 

populer ada Simple Thinking About Blood Type. Komik yang memiliki karakter 

berdasarkan penggolongan tersebut sangat populer dikalangan para remaja 

karena karakter – karakternya berhasil membangun ikatan dengan si 

pembaca. Komik tersebut bahkan menjadi best seller dan sudah memiliki total 

4 seri. Selain itu, komik ini juga berhasil diangkat menjadi sebuah anime 

karena kepopulerannya.  

Berangkat dari trend pada pemaparan diatas, penulis melihat peluang untuk 

membuat komik serupa yaitu dengan tipe penggolongan karakter namun 

menggunakan zodiak sebagai acuannya. Meskipun sudah memasuki jaman 

modern, ramalan zodiak masih dapat ditemukan dimana – mana dan masih 

populer dikalangan masyarakat. 

Melihat kepopuleran zodiak hingga saat ini dan juga bahwa tiap – tiap zodiak 

memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, tentu zodiak dapat dijadikan 

acuan yang pantas. Melalui media visualisasi berupa komik penggolongan 

karakter, diharapkan pembaca dapat lebih mudah membangun ikatan dengan 

karakter – karakter yang ada didalam komik tersebut. 

http://www.kompasiana.com/elisaw/%20pengaruh-manga-di-indonesia_5707e142d57e616e0982434a
http://www.kompasiana.com/elisaw/%20pengaruh-manga-di-indonesia_5707e142d57e616e0982434a
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1.1.1. Preliminary Brand Audit  

 

Produk saya adalah buku komik penggolongan karakter yang menceritakan 

tentang ke-12 pasang zodiak yang divisualisasikan kedalam bentuk karakter. Ide 

ini terinspirasi dari trend yang ada saat ini yaitu trend dimana sebuah karakter 

dalam suatu cerita dapat menghubungkan sifat – sifatnya dengan si pembaca 

sehingga pembaca akan merasa bahwa karakternya “aku banget.”  

Produk ini adalah masih baru dan dalam tahap proses pembuatan. Target market 

dari produk saya ini adalah remaja dengan usia 15 – 19 tahun yang merupakan 

penggemar komik.  

Masalah yang dihadapi dari produk saya ini adalah produk saya milik lokal dan 

masih baru sehingga masih banyak orang yang belum mengenalnya sehingga, 

selain itu apabila sifat karakter tidak sesuai dengan sifat masyarakat, tentu 

masyarakat tidak akan tertarik.  

 

1.1.2. Preliminary Competitior Audit 

 

Kompetitor utama saya adalah komik More Thinking About Zodiac yang memiliki 

tipe komik penggolongan karakter dengan ke – 12 karakternya berdasarkan zodiak 

yang ada. Konsumen mereka adalah para remaja yang tertarik dengan komik 

penggolongan karakter. Mereka melakukan promosi melalu toko buku dan juga 

media online. 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Bagaimana merancang komik zodiak yang dapat membuat pembaca 

merasa terhubung untuk remaja yang terbiasa dengan manga? 
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1.3. Batasan Perancangan 

Batasan perancangan yang digunakan adalah: 

- Untuk target survei penelitian, yaitu remaja penggemar komik, semua 

gender dengan rentang usia 15 – 19 tahun. 

- Perancangan ini juga dibatasi dalam ruang lingkup Desain Komunikasi 

Visual 

- Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, Indonesia, sejak tanggal 28 

September 2015 dan berakhir tanggal 20 April 2016 baik secara langsung 

maupun secara online 

1.4. Metode Penelitian 

 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam mendapatkan data – data yang dibutuhkan, digunakan dua jenis data 

untuk mendapatkan kejelasan dan keakuratan informasi, yaitu data primer 

dan data sekunder. Berikut adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk 

buku komik “Me and My Zodiac” 

1.1.1.1Data Primer: 

 
 

Untuk metode pengumpulan data kuantitatif, digunakan 

kuesioner kepada remaja penggemar komik, remaja 

penggemar komik penggolongan karakter (extreme user) untuk 

mengetahui minat dan kesukaan mereka terhadap komik 

tersebut, serta kekurangan dan kelebihannya, juga hal – hal 

yang menjadi pertimbangan mereka dalam membeli sebuah 

komik.  

Untuk metode pengumpulan data kualitatif, digunakan 

wawancara terhadap psikolog, illustrator, editor, dan 

pengarang cerita (expert user) untuk mengetahui cerita dan 

style gambar untuk komik komedi, serta untuk mengetahui 

siapa target market saya dan seperti apa seleranya. Kemudian 

juga dilakukan wawancara dan observasi kepada para 

penggemar komik untuk mengetahui hal yang disenangi.  



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  4 

1.1.1.1. Data Sekunder: 

Data sekunder didapatkan dari studi literatur seperti 

sumber kepustakaan yaitu : 

- How to draw manga karangan Hikaru Hayashi, 

sebagai studi kepustakaan mengenai cara – cara 

pembuatan komik 

- Manga Clip Art karangan Hayden Scott-Barren, 

sebagai studi kepustakaan mengenai pembuatan komik 

dalam versi digital 

-Let’s Draw Tubuh dan Anatomi karangan Tatsu Maki 

sebagai studi kepustakaan mengenai anatomi tubuh 

dalam pembuatan karakter – karakter. 

- Cara Mudah Menggambar karangan Rani Andriani 

Koswara sebagai studi kepustakaan mengenai tehknik 

menggambar baik karakter maupun background 

- Strategic Thinking for Advertising Creatives karangan 

Alice Kavounas Taylor sebagai studi kepustakaan 

mengenai media promosi baik secara Above The Line 

maupun Below The Line 

- Penelitian Periklanan Teori & Praktik karangan 

Astrid.S Susanto sebagai studi kepustakaan mengenai 

perilaku konsumen 

- Marketing Management karangan Philip Kotler, 

sebagai studi kepustakaan mengenai Brand Attribute, 

Brand Driver, dan Brand Equity 

- Making comic karangan ScottMcCloud sebagai studi 

kepustakaan mengenai panel – panel komik 

1.4.2. Profil Responden / Narasumber 

Berikut adalah profil dari narasumber expert user yang diwawancara, 

antara lain : 

  - Poedjiati Tan 
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Poedjiati Tan adalah seorang psikolog, counselor, dosen, CHRM 

(Certified HR Management) dan co-founder NLP~Coach Indonesia. 

Sertifikasi untuk HRD dan penggajian karyawan, penulis untuk 

penelitian psikologi, perilaku manusia, dan juga penulis 

entrepreneur dan bisnis. Informasi yang ingin digali dari Ibu 

Poedjiati Tan adalah mengapa komik penggolongan karakter 

disenangi oleh masyarakat. 

   - Ecky Oesjadi 

Ecky adalah pendiri Atama Studio yang berlokasi di Surabaya. 

Atama Studio terdiri dari 5 orang illustrator dan telah mengerjakan 

banyak proyek buku cerita, salah satu dianataranya adalah seri 

Moral Intelligence ‘Fabel Aesop’. Informasi yang ingin digali dari 

bapak Ecky Oesjadi adalah pengetahuan tentang desain karakter 

komik. 

- Rizqi R. Mosmarth  

Sebagai expert yang merupakan vice editor in chief dari majalah 

komik Indonesia, Shounen Fight. Informasi yang ingin digali dari 

bapak Rizqi R. Mosmarth adalah mengenain proses pembuatan 

komik dan juga promosinya. 

- Is Yuniarto 

Komikus yang mengangkat budaya di Indonesia sebagai 

keunggulan utama komiknya. Karya – karyanya antara lain 

Garudayana, Windrider, dan saat ini sedang bekerja di Re:On 

komik. Beliau juga berpengalaman dalam menerbitkan buku 

komiknya baik melalui percetakan maupun self-publishing. 

Informasi yang ingin digali dari Bapak Is Yuniarto adalah mengenai 

pembuatan komik yang baik. 

- Nur Agustinus  

Beliau adalah seorang psikolog, entrepreneur, serta direktur dari 

UCEO. Beliau merupakan seorang penulis ramalan di Jawa Pos 

yang dapat kita temui hasil ramalannya setiap hari Minggu. 

Informasi yang ingin digali dari bapak Nur Agustinus adalah 

referensi dalam mengetahui karakteristik pada tiap – tiap zodiak. 
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Sedangkan untuk responden yang digunakan untuk pengumpulan data 

secara kuantitatif adalah para remaja laki – laki dan perempuan dengan rentang 

umur 15 – 19 tahun yang merupakan penggemar komik 

Berikut ini adalah profil narasumber dari extreme user 

- Para remaja usia 15 – 19 tahun yang tertarik dan terbiasa dengan  komik 

dan berasal dari kalangan ekonomi menengah keatas 

- Para remaja usia 15 – 19 tahun yang ‘hanya’ tertarik dengan komik 

penggolongan karakter namun tidak terlalu terbiasa dengan komik dan 

berasal dari kalangan ekonomi menengah keatas. 

 

- Eveline Soenardi  

Sebagai penggemar komik dan sudah terbiasa dengan komik. Eveline 

Soenardi banyak mengoleksi komik – komik yang berasal dari Jepang dan 

juga komik penggolongan karakter  lain karena Eveline Soenardi 

merupakan penggemar komik yang fanatik. 

 

- Sheilen Wijaya  

Sebagai penggemar komik dan sudah terbiasa dengan komik. Sheilen 

banyak mengoleksi komik – komik yang berasal dari Jepang maupun 

Indonesia namun tetap pada komik – komik yang menggunakan style 

manga.  

  

- Mellissa Soegiarto 

Hanya sebagai penggemar komik penggolongan karakter yang tidak 

terlalu terbiasa dengan komik. Mellissa Soegiarto bukanlah seorang 

fanatik komik, Ia juga jarang membeli komik sebelumnya. Namun, khusus 

pada komik Simple Thinking  About Blood Type, Ia mengoleksi kesemua 

serinya. 

 

- Mikey Kurniawan 
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Sebagai penggemar komik dan sudah terbiasa dengan komik namun tidak 

menyukai komik penggolongan karakter. Sehingga Mikey merupakan orang 

yang tepat untuk menggali kekurangan yang ada pada kompetitor 

1.4.3. Fokus Pertanyaan 

 

Fokus pertanyaan yang saya tujukan kepada extreme user bertujuan untuk :  

- Mengetahui selera dari target market saya 

- Mengetahui kekurangan – kekurangan yang ada pada kompetitor saya 

-  Apa saja hal – hal yang mereka harapkan dari produk saya 

 

Fokus pertanyaan yang saya tujukan kepada expert user bertujuan untuk :  

- Mengetahui cara – cara melakukan promosi komik yang tepat  

- Siapa target market pada bisnis saya 

- Hal – hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat komik komedi  

- Cerita yang seperti apa yang pantas untuk ditujukkan kepada target market 

saya 

- Tahap – tahap dalam pembuatan komik serta pencetakannya 

- Mengetahui mengapa komik penggolongan karakter populer bahkan untuk 

masyarakat yang tidak menyukai komik sebelumnya 

 

Fokus pertanyaan yang saya tujukkan kepada responden bertujuan untuk : 

- Mengetahui style gambar apa yang mereka senangi 

- Mengetahui hal –hal apa saja yang menjadi pertimbangan mereka dalam 

membeli komik 

 

 
 

 


