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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banyaknya orang yang ingin mengadakan acara spesial membuat bisnis jasa 

party decorator kian semarak. Tak hanya menyelenggarakan acara, para pelaku 

usaha juga mengedepankan dekorasi dan tema-tema pesta nan kreatif. Margin 

keuntungan yang didapat dari bisnis ini mencapai 30%—40%. Meski terlihat 

sederhana, menata dekorasi pesta cukup sulit. Properti yang dibutuhkan ada 

beraneka ragam dan harus ditempatkan secara tepat agar terlihat cantik. Seiring 

dengan makin populernya budaya menggelar pesta di kalangan masyarakat, 

bisnis party decorator bisa menjajikan untung cukup besar. Pada ritme kehidupan 

modern yang serba sibuk, seringkali orang-orang di kota besar tak memiliki 

cukup waktu untuk merancang pesta yang diinginkannya. Party decorator 

menyulap sebuah ruangan kosong menjadi cantik dan apik serta menyediakan 

beberapa elemen pesta antara lain aneka kue, dekorasi, pernak-pernik, hingga 

suvenir bagi para tamu.  

Seiring dengan perkembangan zaman di era modern ini, tidak sedikit pecinta 

hewan yang ingin mengadakan acara yang bisa melibatkan hewan peliharaan 

mereka dengan tujuan untuk memiliki momen yang unik ataupun meningkatkan 

gengsi. Namun belum banyak perusahaan yang bisa membantu untuk 

menyelenggarakan acara tersebut.  

Pawty Party Decorator merupakan sebuah perusahaan yang baru di industri 

party decorator. Perbedaan dengan party decorator lain adalah Pawty Party 

Decorator merupakan perusahaan party decorator yang khusus menangani 

acara yang melibatkan hewan peliharaan, contohnya acara ulang tahun, 

gathering komunitas atau perusahaan, perayaan tradisi (Halloween, Natal, dan 

lain-lain).  

Untuk menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat dan 

meningkatkan kemampuan bersaing dengan kompetitor party decorator yang 

sudah berdiri lebih lama, Pawty Party Decorator membutuhkan sebuah 

perancangan brand identity dan media promosi yang sesuai dengan konsep yaitu 

fun & friendly. Pawty Party Decorator membutuhkan identitas yang kuat dan unik 

yang menjadi pembeda dari perusahaan lain sehingga mampu memperoleh 
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sebuah citra dan kepercayaan dari masyarakat sebagai perusahaan party 

decorator yang kredibel. 

Identitas perusahaan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh 

sebuah perusahaan untuk menjadi pembeda dengan para pesaingnya. Identitas 

perusahaan ini bisa dilihat dari logo, slogan, warna dan lain-lain. Banyak 

perusahaan yang menghabiskan dana cukup besar untuk mendesain dan 

membuat identitas perusahaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menarik minat 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, atau paling tidak membuat 

masyarakat aware dengan keberadaan perusahaan tersebut. Brand awareness 

sendiri adalah bagaimana sebuah brand diingat saat konsumen memikirkan 

mengenai kategori produk yang disebutkan dan bagaimana muncul dalam ingtan 

seseorang (Shimp,2004). 

 

1.1.1 Preliminary Brand Audit  

Pawty Party Decorator merupakan perusahaan yang baru di bidang party 

decorator. Perbedaan Pawty Party Decorator dengan perusahaan lain yang 

bergerak di bidang yang sama adalah Pawty Party Decorator adalah perusahaan 

party decorator yang khusus menangani acara yang melibatkan hewan 

peliharaan, contohnya pesta ulang tahun, gathering komunitas atau perusahaan, 

dan lain-lain. Seiring dengan berkembangnya jaman, tidak sedikit pecinta hewan 

yang ingin memiliki suatu momen yang unik dan berkesan yang dapat melibatkan 

hewan peliharaan mereka. Namun sayangnya belum banyak perusahaan yang 

mampu membantu target market untuk mewujudkan keinginannya. Hal inilah 

yang melatari pembentukan perusahaan Pawty Party Decorator.  

Pawty Party Decorator dibentuk pada tahun 2015. Perusahaan ini masih 

sangat muda dan hampir tanpa menggunakan modal dana. Target market Pawty 

Party Decorator adalah para pecinta hewan, pria maupun wanita, berusia 21-35 

tahun, dengan tingkat ekonomi menangah keatas. 

Masalah yang dihadapi oleh Pawty Party Decorator adalah perusahaan ini 

belum dikenal oleh masyarakat karena belum memiliki identitas perusahaan dan 

media promosi yang tepat untuk mempromosikan produknya. Agar mampu 

bersaing di pasaran, dibutuhkan suatu identitas yang dapat menggambarkan 

citra positif dari perusahaan tersebut. 
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1.1.2 Preliminary Competitior Audit   

1.1.2.1 EggShell Party Planner 

Perusahaan ini sudah berjalan selama 3 tahun. Perusahaan ini sering 

menangani acara ulang tahun, baby shower dan bridal shower. EggShell Party 

Planner dapat dikatakan cukup sukses di bidang party planner. Hal tersebut 

dibuktikan dengan banyaknya klien dari kalangan artis, public figure dan 

perusahaan ternama. Perusahaan ini memasarkan produknya melalui media 

sosial Instagram. Di media sosial tersebut dimuat foto-foto dari setiap acara yang 

berhasil ditangani oleh EggShell Party Planner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Instagram EggShell Party Planner 

1.1.2.2 Hollywood Pet Parties 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menjual kue-kue khusus untuk 

hewan peliharaan dan jasa event planning. Perusahaan ini berlokasi di California. 

Perusahaan ini menyediakan jasa untuk mengadakan pesta bagi hewan 

peliharaan, khususnya anjing. Perusahaan ini memiliki sebuah website yang 

digunakan sebagai media untuk mempromosikan produknya. 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Foto Dokumentasi Hollywood Pet Parties 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana perancangan brand identity dan media promosi untuk Pawty 

Party Decorator? 

1.3 Batasan Perancangan 
 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibuatlah batasan penelitian 

ruang lingkup yang meliputi: 

• Batas target utama penelitian adalah target market Pawty Party 

Decorator yaitu pecinta hewan yang berusia 21-35 tahun. 

• Batasan keilmuan meliputi ruang lingkup ilmu desain komunikasi 

visual, dalam konteks branding dan media promosi. 

• Batas daerah penelitian dilakukan di Surabaya. 

• Penelitian dilakukan pada periode bulan Februari 2016 hingga bulan 

Maret 2016 

1.4 Metode Penelitian 
 

Metode yang akan digunakan untuk memperoleh data – data adalah sebagai 

berikut. 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

1.4.1.1 Data Primer 

• Metode pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner kepada orang yang berpotensi menjadi 

target market Pawty Party Decorator. Kuesioner yang dibagikan 

oleh penulis berupa kuesioner online.  

• Metode pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara 

kepada expert user bidang party decorator. 

1.4.1.2 Data Sekunder 
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Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 

mengumpulkan teori – teori yang didapatkan dari studi literatur, 

buku, dan internet.  

1.4.2 Profil Responden / Narasumber 

Objek penelitian pada pengumpulan data kuantitatif adalah orang yang 

berpotensi menjadi target market Pawty Party Decorator yaitu pecinta hewan 

yang berusia 21-35 tahun. 

Pada pengumpulan data kualitatif, penulis akan melakukan wawancara 

kepada expert user yaitu Sheila Mirah Tiara, berusia 25 tahun. Beliau adalah 

pendiri dan pemilik EggShell Party Planner. Bisnis ini sudah berjalan selama 3 

tahun. Wawancara juga dilakukan kepada Tania Stephanie, berusia 24 tahun. 

Beliau termasuk sebagai expert user karena pernah mengadakan acara sendiri 

tanpa bantuan party decorator. 

1.4.3 Fokus Pertanyaan 
 

Pertanyaan pada pengumpulan data kuantitatif yang akan diajukan kepada 

responden bertujuan untuk mengetahui gaya hidup responden, karakteristik 

target market, ada atau tidaknya pengaruh brand dalam membuat keputusan 

pembelian produk, dan media promosi yang efektif untuk mengenalkan 

perusahaan kepada target market.  

Pertanyaan pada pengumpulan data kualitatif yang akan diajukan kepada 

expert user bertujuan untuk mengetahui cara untuk menjangkau target market, 

media yang efektif untuk mempromosikan sebuah produk, dan promosi seperti 

apa yang dapat menarik minat target market.  


