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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara luas istilah corporate identity berarti lambang atau identitas suatu 

lembaga. Dalam makna terkandung berbagai hal, antara lain identitas visual, sikap 

dan kepribadian, bentuk dan gaya kegiatan, tata kerja, tata hubungan antara 

individu serta bermakna sebagai pernyataan posisi (positioning) suatu lembaga 

diantara lembaga - lembaga lain yang sejenis (Prianto, 1991:1) 

Corporate Identity suatu perusahaan pada hakekatnya berfungsi sebagai 

lambang jaminan mutu dengan disertai rasa tanggung jawab pada produk yang 

dihasilkan, sehingga siapapun yang memakainya dijamin akan mendapat 

kepuasan, penggunaan dan pelayanan yang bermutu (Kusmiati, 1999:103). Selain 

berfungsi sebagai identitas perusahaan, corporate identity juga memiliki fungsi-

fungsi lain, antara lain sebagai alat yang menyatukan straregi perusahaan, sebagai 

pemacu sistem operasional suatu perusahaan, sebagai pendiri jaringan network 

yang baik, sebagai alat jual dan promosi. Banyak sekali aplikasi corporate identity 

yang sering digunakan oleh perusahaan salah satunya stationery set. 

Stationery set merupakan salah satu media untuk penerapan desain dan 

konsep corporate identity. Dalam penerapan ini, corporate identity tidak sekedar 

menjadi materi simbolik semata, namun menjadi sebuah item yang memiliki 

fungsi. Sederhananya, stationery set adalah benda-benda fungsional yang biasa 

digunakan dalam keperluan kantor, dengan nilai tambah benda-benda ini memuat 
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identitas perusahaan seperti logo, slogan, komposisi warna, dan hal-hal yang 

mencerminkan imej perusahaan. 

Media stationery set dipakai untuk keperluan surat menyurat, media ini 

terdiri dari amplop dan kop surat yang nantinya akan memperomosikan corporate 

identity, sehingga produk lebih dikenal masyarakat luas. Media ini akan 

berinteraksi secara langsung kepada oudience, oleh sebab itu desain yang 

ditampilkan harus mampu berkomunikasi secara personal karena menyangkut 

image perusahaan. Jangkauan media stationery set ini lebih kepada personal, yang 

dimaksudkan audience akan mendapatkan informasi secara personal/perlakuan 

khusus, diharapkan melalui media ini loyalitas audience akan terbentuk. 

Tahun 2010 CV Deli’s Studio Photo & Printing didirikan oleh Muhammad 

Abdul Khadir dan Sulistya. Pada awal tahun tersebut CV Deli’s Studio Photo & 

Printing hanya memfokuskan ke arah printing service, setelah satu tahun CV 

Deli’s Studio Photo & Printing mengorganisir manajemen menjadi lebih tertata 

rapi dan lebih baik dengan melebarkan sayap dan berkembang dalam pelayanan 

jasa fotografi dan desain, antara lain; dokumentasi, prewedding, desain brosur, 

spanduk, banner, dll. Saat ini CV Deli’s Studio Photo & Printing bertempat di 

Kedurus IV Duren No. 10 Surabaya dan membuka cabang di Jl. Griya Kebraon 

Blok B No. 12 C Surabaya. 

Sejauh ini CV Deli’s Studio Photo & Printing ini baru memiliki beberapa 

media promosi seperti brosur, spanduk, flayer, dan banner. Minimnya media 

promosi yang dimiliki oleh Deli’s Studio Photo & Printing ini ditakutkan akan 

kurang mampu bersaing dengan perusahaan sejenis yang mampu menawarkan 

STIK
OM S

URABAYA



3 
 

jasanya dengan menarik melalui media promosinya. Untuk itu perlu dilakukan 

perancangan media promosi yang baru dalam bentuk stationery set. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

diperoleh perumusan masalah sebagai berikut: 

“ Bagaimana merancang stationery set CV Deli’s Studio Photo & Printing sebagai 

upaya mengenalkan  merk kepada calon konsumen?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan dijelaskan dalam laporan ini hanya sebatas 

konsep, metode, dan implementasi perancangan Stationery set CV Deli’s Studio 

Photo & Printing. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari proyek perancangan ini adalah: 

“Perancangan stationery set CV Deli’s Studio Photo & Printing sebagai upaya 

mengenalkan  merk kepada calon konsumen”. 

 

 

 

 

STIK
OM S

URABAYA



4 
 

1.5 Manfaat 

Sesuai dengan yang diharapkan, maka manfaat dari kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Membantu proses pembelajaran, pengalaman dan wawasan penulis 

dalam merancang Stationery Set perusahaan dengan tepat. 

b. Sebagai bahan perbandingan perancangan Stationery Set perusahaan 

yang selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari kerja praktek ini dapat diaplikasikan oleh CV Deli’s Studio 

Photo & Printing sebagai upaya mengenalkan merk kepada calon 

konsumen dan diharapkan dapat berpengaruh dalam jumlah penghasilan. 

 

1.6 Pelaksanaan  

a. Detail Perusahaan 

Nama perusahaan  : CV. Deli’s Studio Photo & Printing  

Jasa    : Photo & Printing 

Alamat   : Jl. Griya Kebraon Blok B No. 12 C 

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 

Phone   : ( 031 ) 7219915 

Fax   : - 

e-mail   : delisprinting@gmail.com 

STIK
OM S

URABAYA



5 
 

b. Periode  

Periode waktu pelaksanaan kerja praktek yang telah ditentukan adalah 

minimal 160 jam dengan keterangan sebagai berikut: 

Tanggal Pelaksanaan : 1 Juli – 31 Juli 2013 

Waktu   : 16.00 – 22.00 WIB 

  

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini akan disusun sebagai 

berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada Bab I ini ada beberapa materi yang akan dijelaskan, yaitu: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Tujuan 

1.5 Manfaat 

1.6 Pelaksanaan 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

 

 

 

STIK
OM S

URABAYA



6 
 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada Bab II ini akan dijelaskan tentang berbagai macam teori yang 

menjadi dasar dalam perancangan karya pada Kerja Praktik ini. 

 

BAB III : METODE PERANCANGAN 

 Pada Bab III ini akan dijabarkan metode penelitian yang sesuai untuk 

mendukung metode perancangan karya yang akan dikerjakan pada Kerja Praktik 

ini. 

 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab IV ini berisi penjelasan umum tentang gambaran perusahaan tempat 

Kerja Praktik ini, yaitu gambaran umum tentang CV Deli’s Studio Photo & 

Printing. 

 

BAB V : IMPLEMENTASI KARYA 

 Bab V ini merupakan hasil implementasi hasil karya dari metode 

perancangan pada Bab III. 
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BAB VI : PENUTUP 

Pada Bab VI ini akan dijelaskan beberapa hal, meliputi: 

6.1  Simpulan 

 Bagian ini akan dijelaskan inti sari dari seluruh kegiatan selama Kerja 

Pratek, khususnya akan dijabarkan secara singkat dari masalah yang diangkat atau 

yang dikerjakan. 

6.2  Saran 

 Bagian ini akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan selama 

kegiatan Kerja Praktik berlangsung. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka berisi tentang daftar referensi yang digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksanaan Kerja Praktik, bisa berupa buku, koran, majalah, e-book dan 

lain-lain. 
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