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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Blue bird merupakan perusahaan resmi penyedia alat transportasi umum yang 

sudah lama ada di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi untuk transportasi 

online, menuntut taksi konvensional untuk berkembang dan memberi inovasi baru 

kepada masyarakat. Perkembangan transportasi online berkembang pesat 

khususnya daerah Jabodetabek, dan mengakibatkan penurunan omzet taksi 

konvensional (Muhamad Idris; Pendapatan Operator Taksi Menurun Hingga 20% 

dengan Kehadiran Uber dan GrabCar; http://finance.detik.com). Menurut Bapak 

Teguh Wijayanto selaku Humas Blue Bird, di tahun 2010 Blue Bird mulai 

mengembangkan aplikasi berbasis online yang bernama My Blue Bird. Blue Bird 

sendiri telah bekerja sama dengan GO-JEK, namun kerjasama tersebut merupakan 

salah satu strategi promosi dari Blue Bird Group. Selain lebih praktis, aplikasi ini 

dibuat untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan armada Blue Bird tanpa 

perlu telepon ke call center atau mencari taksi di jalan. Aplikasi ini juga bertujuan 

untuk mulai berkembang agar Blue Bird tidak tertinggal oleh zaman, dan tetap di 

kenal oleh masyarakat. Menurut Bapak Teguh selaku Humas Blue Bird, aplikasi 

ini sudah di unduh sebanyak 250.000 pengguna dan memiliki 10.000 - 15.000 

pengguna aktif sampai saat ini. Aplikasi ini sebenarnya memiliki keunggulan, 

dengan banyak fitur baru dan harga saat rush hour yang stabil karena masih 

memakai argo yang lebih murah di banding pesaing yang memiliki biaya 

tambahan saat rush hour. Namun dengan banyak fitur yang menarik dan harga 
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yang lebih murah saat rush hour, aplikasi ini belum dikenal keunggulannya 

dengan baik oleh masyarakat luas. Menurut Bapak Teguh selaku Humas Blue 

Bird, promosi yang di telah di lakukan hanya berupa mobile Billboard yang 

letaknya ada di kaca belakang taksi (tidak menyeluruh ke semua taksi) dan banner 

yang ada di website Blue Bird Group. Jika tidak dipromosikan dengan baik dan 

benar, aplikasi ini kemungkinan akan redup dan kalah saing dengan pesaing 

aplikasi online lain. Serta tujuan dari Blue Bird dalam memberi alternatif 

pemesanan layanan taksi tidak akan berjalan dengan baik. 

  Dengan promosi yang kurang serta ditambah dengan gencarnya promosi 

aplikasi pesaing, maka perlu adanya sebuah promosi yang efektif dan 

menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang aplikasi My Blue Bird ke 

masyarakat. Promosi yang telah dilakukan hanya berupa ajakan menggunduh 

tidak menyampaikan pesan dan nilai nilai Blue Bird itu sendiri, yaitu Aman, 

Nyaman, Mudah, Personalized. Perlu adanya penyampaian pesan yang bisa 

mengkomunikasikan keunggulan dari aplikasi My Blue Bird itu sendiri. Di 

harapkan dengan adanya promosi ini, aplikasi My Blue Bird lebih dikenal oleh 

masyarakat luas, memiliki daya saing dan tetap eksis dalam persaingan aplikasi 

transportasi umum berbasis online. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah ini adalah: 

1) Bagaimana perancangan visual promosi untuk aplikasi My Blue bird ? 

1.3. Batasan Masalah 

1) Demografis : Pria & Wanita, usia 18-45, segmentasi primer 20-29 tahun 
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2) Geografis : Jakarta 

3) Psikografis : Pengguna aplikasi taksi online yang ingin kenyamanan, 

terhindar dari debu, panas, hujan dan cepat. 

4) Media visual : Perancangan promosi untuk aplikasi My Blue bird 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan perancangan ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan dengan gelar 

sarjana desain (S.Ds). Perancangan ini juga bertujuan sebagai untuk merancang 

strategi promosi untuk aplikasi My Blue bird, serta bertujuan memberi alternatif 

pemesanan layanan taksi yang baru kepada masyarakat. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1) Manfaat bagi Mahasiswa 

Dengan adanya tugas akhir ini, diharapkan mahasiswa lebih bisa menerapkan 

ilmu selama perkuliahan kedalam perancangan tugas akhir ini. Teori dan ilmu 

selama perkuliahan, dituangkan kedalam bentuk rancangan. Mahasiswa juga 

mendapat pengetahuan baru seputar aplikasi My Blue bird. Serta mendapatkan 

data dan informasi seputar aplikasi My Blue bird 

2) Manfaat bagi Universitas 

Dengan adanya perancangan ini, diharapkan bisa memberi pengetahuan baru dan 

bermanfaat untuk dijadikan pembelajaran. Serta memberi referensi/bahan baru 

untuk bisa dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa yang belum mengetahui topik 

terkait. 

3) Manfaat bagi Masyarakat 
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Keunggulan yang ada di dalam aplikasi ini bisa diketahui masyarakat luas. Serta 

memiliki manfaat yaitu memberi masyarakat cara/alternatif baru dalam 

melakukan pemesanan layanan taksi Blue bird melalui aplikasi dan bisa 

memudahkan penumpang untuk mendapatkan taksi tanpa perlu repot melakukan 

pemesanan dengan cara lama (Stop di jalan, telepon ke call center dan lain lain).
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