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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi radio telah ditemukan oleh David E. Hughes sejak tahun 1878. Semula 

radio digunakan para maritim untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan 

kode morse antara pihak kapal dengan pihak yang berada di darat. Sejak 1920-an, 

radio disiarkan antar titik menggunakan pemancar. Perkembangan radio dalam 

bentuk ini terutama berlangsung di Eropa dan Amerika. 

 Sejak masa perang kemerdekaan, radio menjadi populer sebagai media 

komunikasi massa, karena kemampuannya menyampaikan informasi yang lebih 

cepat daripada media cetak. Pada masa tersebut, pendengar radio harus 

menyalakan radio dengan memutar frekuensi secara manual dan tidak bisa 

berpindah karena ukuran radio yang besar. Dalam perkembangannya, pesawat 

radio berubah ukuran dan dapat dibawa kemana saja, tetapi gelombang yang 

ditangkap berubah tergantung lokasi titik pancar. Saat ini, radio dapat disiarkan 

melalui internet (disebut web radio, streaming radio, atau e-radio) sehingga jarak 

titik pancar tidak mempengaruhi mobilitas pengguna. Banyak stasiun radio 

internet yang berasosiasi dengan stasiun radio tradisional, sehingga radio 

tradisional ini memiliki siaran streaming di internet. 

 

 

Perancangan Ulang..., Damar Rangga Putra, FSD UMN, 2013Perancangan Ulang..., Damar Rangga Putra, FSD UMN, 2013



2 
 

Salah satu stasiun radio pelopor yang dapat diakses secara streaming 

menggunakan internet adalah Radio CBB 105.4 FM Jakarta, yang disebut juga 

radio Bandar Dangdut. Radio milik Chakti Budi Bakti ini merupakan stasiun radio 

pertama di Jakarta yang saat itu menyiarkan dangdut sebagai hiburan utamanya.  

Aliran musik ini disebut oleh Majalah Femina (Femina, 1994) sedang naikkelas 

dan menyerbu rumah-rumah mewah. Dalam artikel tersebut tertulis bahwa Dewi 

Motik berpendapat bahwa dangdut adalah musik rakyat, yang memakai bahasa 

rakyat secara terang-terangan tanpa eupherisme. Jun Kuncoro, konsultan 

komunikasi pada Prada Communication mengamati bahwa banyak orang 

menyukai dangdut karena sifatnya yang komunikatif dan syairnya menyuarakan 

keseharian. 

  Seperti halnya musik lainya, saat ini musik dangdut telah mengalami 

perkembangan. Beberapa sub genre musik dangdut yang telah muncul adalah 

dangdut koplo, tarling, dangdut remiks, rock dangdut, dan sebagainya. Dalam 

wawancara situs Tempo dengan Ridho Roma, ia mengatakan  bahwa musik 

dangdut harus terus berinovasi agar dangdut lebih berkelas, tidak selamanya 

menjadi musik yang dianggap kelas pinggiran dan sarat masalah 

(http://www.tempo.co/read/news/2012/03/19/112391040/Ridho-Rhoma-Banyak-

Lirik-Dangdut-Tak-Modern, diakses pada 25 Maret 2012) 
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Perubahan arah perkembangan musik dangdut ini mempengaruhi strategi 

pencitraan radio CBB. Pihak manajemen radio CBB mengatakan bahwa akan 

dilakukan banyak perubahan meliputi segi promosi, program, SDM, dan beberapa 

hal lainnya. Perubahan pencitraan ini akan diawali dengan perubahan logo sebagai 

komponen utama dalam sebuah brand. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti 

untuk membuat desain ulang logo radio CBB agar lebih sesuai dengan arah 

strategi perusahaan. 

 

Gambar 1.1 logo radio CBB 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang bisa ditarik dalam penilitian ini adalah : 

a) Bagaimana mendesain logo CBB baru yang disesuaikan dengan tujuan dari 

radio CBB. 

b) Bagaimana mendesain GSM logo CBB sebagai panduan pengaplikasian logo 

dalam bervariasi media. 
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1.3 Batasan Masalah 

CBB akan mengalami perombakan dalam hal promosi, visi dan misi. Tetapi 

penulis hanya memfokuskan pada : 

a) Menitik beratkan pada pembuatan desain Logo 

b)   Mendesain Graphic Standart Manual atau yang biasa disingkat menjadi GSM 

sebagai element pendukung dari logo 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a)  Untuk mendapatkan desain logo baru yang sesuai dengan visi, misi, target 

pasar, dan aspek lainya didalam radio CBB. 

b) Untuk membuat GSM bagi logo CBB yang bisa menjadi acuan 

pengaplikasian logo bagi bervariasi media. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penulis dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) dengan adanya logo baru, CBB mendapatkan logo yang lebih sesuai dengan 

audiencenya. 

b) Menarik minat para pendengar Radio agar lebih tertarik dan mengenal radio 

CBB ini. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode yang akan penulis gunakan dalam menyimpulkan dari akhir studi ini yaitu 

pendekatan permasalahan melalui metode kuantitatif dengan tata cara (metode) 

pengumpulan data, analisis data, wawancara dan interpretasi hasil analisis. 

Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara komunikasi antara 

penulis dengan pihak radio CBB, dan masyarakat pencinta Dandut  tersebut dapat 

berupa wawancara, dan dalam bentuk kuisioner. 

Tahapan yang dilakukan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Riset pendahuluan 

Penulis melakukan wawancara dengan pihak radio CBB untuk mengetahui 

latar belakang dan pokok permasalahan dari logo dan brand. Mengetahui 

bagaimana logo berperan dalam promosi CBB, bagaimana penyesuaian logo 

dengan visi dan misi yang dianut CBB, bagaimana CBB melakukan strategi 

pemasaran agar tetap bertahan dalam persaingan Radio yang semakin 

banyak.  

b)  Perancangan konsep desain 

Penulis melakukan main mapping berdasarkan penelitian pendahuluan 

berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan sebelumnya.main 

mapping ini mendasari pembuatan konsep yang menjadi perancangan. Dengan 

adanya konsep yang telah didapat, penulis membuat rancangan desain untuk 

logo CBB, konsep ini disesuaikan dengan kebutuhan CBB dan menerapkan 
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teori desain seperti yang telah dibahas di Bab II. 

 c)  Proses eksekusi dan evaluasi 

setelah penulis mendapatkan alternative rancangan berdasarkan konsep, 

penulis dan pimpinan dari CBB berdiskusi untuk menentukan arancangan 

yang sesuai dengan visi, dan misi CBB yang baru 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini penulis akan membahasa tentang latar belakang dari permasalahan dan 

hambatan dalam penelitian yang  akan dilakukan oleh penulis. Selanjutnya akan 

dijelaskan dasar permasalahan penelitian ini yang kemudian ditentukan tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini. Bab ini pun akan membahas metode penelitian yang 

berisi tahapan-tahapan yang akan ditempuh dalam penelitian ini 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini penulis akan menguraian masalah, pembahasan dan penyelesaian masalah. 

Teori-teori yang didapat, dikumpulkan untuk digunakan sebagai landasan teori 

yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

BAB III Perancangan Desain Dan Konsep Visual 

Bab ini membahas mengenai perancangan desain kemasan beserta konsep visual 
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yang mendukung pembuatan karya desain tersebut.  

BAB IV Analisa Karya 

Bab ini membahas pengolahan data yang dilakukan, pembuatan sebuah desain 

LOGO dan GSM kenapa menggunakan visual yang terkandung didalam LOGO 

BAB V Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah dikerjakan, yang 

mememuat jawaban atas masalah dari penelitian yang dilakukan serta saran bagi 

penulis. 
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