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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknik cetak offset mulai populer di Indonesia pada akhir dekade 70an. 

Semakin berkembangnya teknik cetak offset, jenis dan variasi finishing pun juga 

semakin banyak dan beragam. Para pengusaha industri percetakan offset dan 

para desainer pun semakin kesulitan dalam menyampaikan jenis dan variasi 

finishing kepada pelanggan-pelanggannya. Disisi lain, para pelanggan yang juga 

belum mengerti dan mengetahui tentang jenis-jenis dan variasi-variasi akan 

finishing cetak offset yang semakin beragam. Hal ini menyebabkan sering 

terjadinya kesalahpahaman visual antara para pelanggan dengan perusahaan 

percetakan, atau para pelanggan dengan desainer sehingga akibatnya kedua 

belah pihak baik itu desainer maupun perusahaan percetakan dengan para 

pelanggan mereka sama-sama mengalami kerugian baik itu uang, material, 

waktu, dan kehilangan kepercayaan antara kedua belah pihak. 

1.1.1. Preliminary Brand Audit 

Gambar 1.1 Logo CV Diamond Printing 
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CV Diamond Printing adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang percetakan offset dengan spesialisasi pada percetakan kemasan dan 

percetakan label sejak tahun 1988. CV Diamond Printing juga mengalami 

permasalahan yang sama dalam bidang penyampaian jenis dan variasi cetak  

finishing sehingga dibuatlah sebuah buku yang berisi tentang ragam jenis dan 

variasi teknik cetak finishing dengan menggunakan visual tipografi bertemakan 

tentang kalimat motivasi. Buku ini berjudul “Post Press”. Berangkat dari 

penamaan secara deskriptif yaitu mendeskripsikan nature / sifat alamiah dari 

suatu produk / brand (Wheeler 2013:167). sehingga penamaan Post Press 

secara langsung mendeskripsikan bahwa buku ini fokus membahas tentang tenik 

cetak finishing. Post Press sendiri adalah sebutan profesional untuk tenik cetak 

finishing. 

 

Pada awalnya buku ini tidak untuk dijual dan dirancang hanya untuk 

keperluan didalam perusahaan akan tetapi secara experimental marketing 

menjelaskan bahwa experimental marketing merujuk pada penggalaman nyata 

pelanggan terhadap brand / produk / jasa untuk meningkatkan penjualan dan 

brand awareness. Experimental marketing adalah lebih sekedar memberikan 

informasi dan peluang pada pelanggan untuk memperoleh pengalaman atas 

keuntungan yang didapat dari produk atau jasa itu sendiri tetapi juga 

membangkitkan emosi dan perasaan yang berdampak terhadap pemasaran. 

(Andreani, 2007:2) sehingga buku yang dirancang oleh CV Diamond Printing ini 

memiliki peluang untuk dipasarkan pada desainer grafis untuk meningkatkan 

brand awareness.  CV Diamond Printing baik itu berdampak pada desainer itu 

sendiri maupun pada pelanggan dari desainer tersebut. 

 

Akan tetapi menurut CV Diamond Printing, desain visual yang 

ditampilkan oleh buku Post-Press masih tergolong kurang sehingga belum 

mampu untuk bersaing dengan buku-buku referensi yang lain serta belum 

memiliki media promosi. 
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1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

PT Mitra Anugerah Paperindo 

PT Mitra Anugerah Paperindo adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang agen penjualan kertas menyediakan berbagai jenis 

kertasmulai dari kertas uncoated dan kertas coated. 

 

Konsumen dari PT Mitra Anugerah Paperindo adalah Percetakan offset 

yang menggunakan kuota kertas jumlah besar sampai percetakan digital printing. 

 

Positioning dari PT Mitra Anugerah Paperindo adalah selalu mengirimkan 

kualitas kertas yang terbaik dan ramah lingkungan dengan harga yang 

terjangkau kapan pun dibutuhkan. Untuk meralisasikan hal itu, media promosi 

yang digunakan PT Mitra Anugerah Paperindo adalah membuat website yang 

isinya portofoilo dan macam jenis kertas yang tersedia. Tidak hanya itu saja, PT 

Mitra Anugerah Paperindo juga membuat buku contoh kertas yang berjudul 

Paper Gallery dengan tagline yaitu “Think Creative... Think Us”. Paper Gallery ini 

adalah sebuah buku yang berisikan tentang penjelasan, macam-macam jenis 

dan gramasi kertas yang ada pada perusahaan PT Mitra Anugerah Paperindo 

dengan memberi sentuhan desain grafis dan teknik cetak finishing membuat 

buku ini tidak seperti buku contoh kertas polos biasa. Untuk mendapatkan buku 

ini pun dapat diperoleh secara gratis.  

 

1.2. Rumusan Masalah 
 
Bagaimana merancang buku referensi cetak finishing Post Press dan media 

promosinya untuk perusahaan CV Diamond Printing sehingga dapat diterima 

oleh target konsumen? 
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1.3. Batasan Perancangan 
 

Perancangan ini berada di dalam ruang lingkup ilmu desain komunikasi 

visual perancangan buku dengan jangka waktu lima tahun ke depan dan dalam 

batasan wilayah Indonesia. 

 

1.4. Metode Penelitian 
 

Perancangan ini menggunakan metode pengumpulan data Kualitatif dan 

Kuantitatif serta metode analisa data studi literatur. 

 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. 

 

1.4.1.1 Data Primer: 
 

• Metode pengumpulan data kualitatif menggunakan metode 

wawancara oleh narasumber (expert users) yaitu perancang 

buku. 

• Metode pengumpulan data kuantitatif menggunakan metode 

pengisian kuisioner oleh narasumber (extreme users) yaitu 

desainer. 

 

1.4.1.2 Data Sekunder:  
 

• Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur dari 

sumber perpustakaan / jurnal dan internet website. 
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1.4.2. Profil Responden / Narasumber 
 

Objek dari penelitian yang dipakai adalah extreme user  yaitu desainer dari 

studio-studio desain dan divisi desainer dari pelanggan CV Diamond Printing. 

Berikut ini adalah profil para responden / narasumber expert users: 

1. Shienny Megawati selaku penulis buku “Huruf dan Tipografi” 

2. Is Yuniarto sekalu penulis buku komik “Garudayana” 

 

Berikut ini adalah profil para responden / narasumber extreme users: 

1. Para desainer yang tergabung dalam perusahaan PT Wings Surya. 

2. Desainer yang tergabung dalam “Kika Desainology” yang merupakan 

sebuah studio desain grafis dan brading. 

3. Desainer yang tergabung dalam “Elevate Branding” yang merupakan 

sebuah studio desain branding. 

4. Dosen yang tergabung  dalam Visual Communication Design dari 

Universitas Ciputra. 

5. Desainer yang tergabung dalam perusahaan PT Djarum Tbk. cabang 

Surabaya 

 

1.4.3. Fokus Pertanyaan 

 
Informasi yang akan ditanyakan pada expert users dalam penelitian 

wawancara antara lain: 
 
1. Media promosi apa yang dipilih pertama kali saat hendak merilis buku, 

mengapa dan apa saja isi dalam media promosi tersebut? 
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Informasi yang akan ditanyakan pada extreme users dalam penelitian 

kuantitatif / Kuisioner antara lain: 

1. Usia 

2. Pendidikan terakhir / yang sedang ditempuh 

3. Jenis Kelamin 

4. Topik kalimat motivasi yang sangat menginspirasi 

5. Typeface pada buku yang nyaman dibaca 

6. Ciri desain kalimat motivasi yang menginspirasi 

7. Budget dalam membeli buku referensi desain grafis 

8. Pertimbangan utama dalam membeli buku referensi desain grafis 

9. Media yang digunakan untuk mencari informasi buku referensi desain 

grafis 

10. Sering tidaknya membawa buku referensi desain grafis 

11. Bentuk buku referensi desain grafis yang paling nyaman / pas 

12. Ukuran buku referensi desain grafis yang paling nyaman / pas 

13. Tempat / media membeli buku referensi desain grafis 

14. Iklan / promosi buku referensi desain grafis yang paling diingat 

15. Promosi apa yang disukai ketika membeli buku referensi desain grafis 

 

 




