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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cual adalah kain tenun khas Bangka Belitung yang menjadi salah satu budaya 

Melayu Bangka Belitung. Cual memiliki arti “celupan benang pada proses awal”. 

Cual awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok yang hanya dikenakan oleh 

kalangan bangsawan Muntok untuk upacara hari besar. Cual dibuat dengan 

menggunakan perpaduan teknik ikat dan teknik sungkit. Biasanya motif pada kain 

Cual terinspirasi dari bentuk flora dan fauna (visitbangkabelitung.com, diakses 

tanggal 20 Mei). Ketika Perang Dunia I berlangsung, perkembangan Cual sempat 

terhenti karena krisis bahan baku. Cual kembali dikembangkan lagi di tahun 

1990an oleh Pemerintah Bangka Belitung sebagai bentuk pelestarian budaya dan 

dijadikan identitas khas daerah. Cual yang semula dibuat dengan teknik ikat dan 

sungkit,  diaplikasikan dalam bentuk batik sehingga harganya tidak terlalu mahal 

dan dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat (Rohana, 2009). Di masa 

sekarang selain diproduksi sebagai kain tenun, kain Cual juga diproduksi sebagai 

pakaian dan aksesoris yang dijual di toko-toko. Salah satu toko yang menjual 

produk kain Cual adalah Ishadi Kain Cual. 

Ishadi Kain Cual adalah toko yang didirikan oleh pasangan Abdul dan 

Isnawati Hadi dengan tujuan mengenalkan kain Cual sebagai kain tenun khas 

Bangka Belitung dan dapat dikenakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan 

(www.kerajinan.id, diakses tanggal 11 Oktober 2018). Ishadi Kain Cual menjual 
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berbagai produk kain Cual dengan merk Ishadi. Produk kain Cual yang dijual ada 

berbagai jenis, yaitu kain tenun, pakaian hingga tas. Berbagai motif pada produk 

kain Cual yang dijual merupakan modifikasi dari motif kain Cual kuno yang 

dimiliki Isnawati Hadi. Ishadi Kain Cual juga menawarkan jasa jahit custom 

dengan bahan kain Cual yang diinginkan konsumen. Selain toko, Isnawati Hadi 

juga mendirikan Museum Cual Ishadi untuk memamerkan koleksi kain Cual kuno 

sekaligus mendukung pariwisata daerah Bangka Belitung (harnas.co, diakses 

tanggal 11 Oktober 2018). Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Ishadi Kain Cual beserta Museum Cual Ishadi 

diangkat sebagai salah satu destinasi wisata (www.visitbangkabelitung.com, 

diakses tanggal 11 Oktober 2018). 

Akan tetapi, ada beberapa hambatan yang penulis temukan melalui proses 

observasi dan wawancara. Melalui wawancara dengan Isnawati, penulis 

menemukan bahwa konsumen yang biasa membeli produk kain Cual lebih banyak 

berasal dari kalangan masyarakat berusia 36-55 tahun. Mereka biasa membeli 

produk kain Cual sebagai seragam kantor. Padahal produk kain Cual juga dapat 

digunakan sebagai pakaian pesta dan kasual. Jasa jahit custom sendiri tidak 

ditunjukkan dalam media promosinya sehingga konsumen tidak tahu kecuali 

konsumen datang dan bertanya langsung kepada pegawai toko. Konsumen yang 

sudah mengetahui dan menggunakan jasa jahit custom, menggunakan bahan kain 

bukan dari Ishadi Kain Cual. Hal ini dapat menimbulkan persepsi Ishadi Kain 

Cual sebagai penyedia jasa jahit bukan penyedia produk kain Cual. Promosi yang 

dilakukan pun masih minim dan kurang optimal, sebatas iklan di koran lokal, 
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media sosial instagram dan mengikuti kegiatan pameran kebudayaan. Penggunaan 

brand identity Ishadi Kain Cual pun berbeda-beda di setiap media.  

Untuk membentuk citra sebagai penyedia produk kain Cual untuk berbagai 

kebutuhan dan menjangkau konsumen generasi muda, Ishadi Kain Cual 

membutuhkan brand identity yang baru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

merancang brand identity Ishadi Kain Cual yang baru. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan penulis merumuskan masalah yang 

akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana perancangan brand identity 

Ishadi Kain Cual yang baru agar dapat menjangkau target konsumen generasi 

muda serta graphic standards manual sebagai sistem yang mengatur penggunaan 

brand identity secara konsisten. 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah pada perancangan brand identity, penerapan brand 

identity (media promosi, packaging, stationary) dan perancangan Graphic 

Standards Manual (GSM). Adapun batasan target adalah sebagai berikut: 

1. Geografis: Bangka Belitung 

2. Demografis 

a. Semua gender 

b. Usia 26-35 tahun 

c. Social Economic Status (SES) A dan B 
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3. Psikografis: 

a. Tertarik pada kain Cual 

b. Peduli pada fashion 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari perancangan Tugas Akhir ini adalah perancangan brand identity 

Ishadi Kain Cual yang baru agar dapat menjangkau target konsumen generasi 

muda serta graphic standards manual sebagai sistem yang mengatur penggunaan 

brand identity secara konsisten. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Manfaat bagi penulis 

Manfaat yang akan didapatkan oleh penulis adalah menambah pengalaman 

dan ilmu dalam merancang brand identity dari sebuah usaha. 

2. Manfaat bagi Ishadi Kain Cual 

Manfaat yang akan didapatkan oleh Ishadi Kain Cual adalah memperoleh 

brand baru bagi tempat usahanya beserta memiliki Graphic Standard 

Manual sebagai panduan dalam menggunakan identitas visual. 

3. Manfaat bagi universitas 

Manfaat dari penelitian ini bagi universitas adalah menambah sumber 

acuan baru mengenai perancangan brand identity yang bisa menjadi 

pedoman bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. 
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