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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hiburan bagi manusia berguna untuk menyegarkan kembali otak dari tekanan-

tekanan pekerjaan, tugas sekolah, tugas kuliah, ataupun masalah-masalah pribadi.  

Dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembang juga 

bermacam-macam media hiburan bagi masyarakat baik dalam media elektronik 

seperti: TV, Internet, radio dan media cetak (buku). Hiburan media elektronik TV 

dapat berupa: film, acara-acara humor, reality show, dan juga berita. Sedangkan 

media elektronik Internet dapat berupa: web, jejaring sosial (contoh: facebook, 

friendster, twitter, dll), dan media elektronik radio dapat berupa: berita, iklan, musik, 

dan acara wawancara. Selain itu, hiburan juga bisa dituangkan dalam bentuk gambar 

dan tulisan. Biasanya gambar digunakan untuk menarik perhatian bagi kalangan anak-

anak atau remaja, sedangkan tulisan lebih disukai kalangan usia dewasa dan orang 

tua. Penggabungan antara gambar dan tulisan dapat terlihat pada suatu karya yaitu 

komik. Dalam bahasa kamus, kata komik berasal dari kata comics dalam bahasa 

Inggris yang berarti cerita bergambar ( Echols dan Shadily 1994 : 120 dalam 

Sikumbang 2008 : 192 ). Di sisi lain, terdapat pula pendapat yang mengatakan komik 

merupakan gabungan hasil karya seni rupa dan seni sastra ( Miswanto 1988 : 59 

dalam Sikumbang 2008 : 192 ). Dapat disimpulkan bahwa komik adalah suatu karya 

seni yang menuangkan cerita dalam bentuk gambar. 
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Dewasa ini perkembangan permintaan komik semakin meningkat,hal ini bisa 

kita lihat di toko-toko buku selalu menawarkan komik,walau itu masih didominasi 

komik asing seperti : Naruto, One Piece, Bleach yang merupakan komik Jepang 

ditempatkan di rak utama toko buku tersebut. Di Semarang sendiri komik-komik ini 

terjual cukup laris, hal ini bisa dilihat dari data penjualan komik di toko buku 

Gramedia dan Guung Agung seperti di bawah ini. 

Tabel 1. Penjualan Komik Naruto dan One Piece 
 
Toko Buku Naruto One Piece 

Gunung Agung Citraland 400 buku 300 buku 

Gunung Agung Paragon 300 buku 250 buku 

Gramedia Amaris Hotel 308 buku 125 buku 

Gramedia Pandanaran 306 buku 205 buku 

Gramedia Java Mall 450 buku 64 buku 

Total 1764 buku 944 buku 

Sumber : Hasil Survei yang telah diolah 

Jepang merupakan negara yang gencar dalam memproduksi komik. Di Jepang 

sendiri komik juga dibagi menjadi beberapa kriteria yang disesuaikan dengan 

pembacanya. 

Tabel 2. Pembagian Kriteria Komik Jepang 
No.  Jenis manga  Pengertian  

1  Kodomo ‘manga’  ‘Manga’ untuk anak-anak  

2  Shounen ‘manga’  ‘Manga’ untuk remaja laki-laki  

3  Shoujo ‘manga’  ‘Manga’ untuk remaja perempuan  

4  Seinen ‘manga’  ‘Manga’ untuk dewasa muda laki-laki  

5  Redisu ‘manga’  ‘Manga’ untuk dewasa muda perempuan  
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6  Shounen-ai ‘manga’  ‘Manga’ dengan kisah percintaan untuk laki-

laki  

7  Shounen-yaoi ‘manga’ ‘Manga’ yang berisi homosexualitas laki-laki  

8  Shoujo-ai ‘manga’  ‘Manga’ kisah percintaan untuk perempuan  

9  Shoujo-yuri ‘manga’  ‘Manga’ yang berisi homosexualitas perempuan 

10  Seijin ‘manga’  ‘Manga’ untuk dewasa laki-laki (menceritakan 

logika kehidupan untuk laki-laki)  

11  Redikomi ‘manga’  ‘Manga’ untuk dewasa wanita (menceritakan 

logika kehidupan untuk perempuan)  

12  Doujinshi ‘manga’  ‘Manga’ yang ditulis oleh para mangaka amatir  

13  Yonkoma ‘manga’  ‘Manga’ dengan empat panel, biasanya di 

koran-koran  

14  Gekiga ‘manga’  ‘Manga’ yang memfokuskan pada 

permasalahan-permasalahan serius; 

diperuntukkan dewasa  

15  Echii ‘manga’  ‘Manga’ yang berisi gambar-gambar pornografi 

secara halus. Biasanya diperuntukkan laki-laki.  

16  Hentai ‘manga’  ‘Manga’ yang berisi gambar-gambar pornografi 

secara gamblang.  

Sumber : Anonymous 2002 dari jurnal Welcome to ‘Manga’ World hal 10-11 dalam 

Akbar 2008:8 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Jepang komik sangatlah populer dan 

menjadi bagian dari masyarakat, khususnya untuk kalangan remaja dan dewasa. 

Sangat tidak heran juga jika kita melihat banya komik Jepang di sebuah toko buku 

seperti: Naruto, One Piece, The Law of Ueki,  Sailor Moon, Doraemon, Dragon Ballz, 
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Kung Fu Boy, Tapak Sakti, Innuyasha, dll. Di Indonesia komik sangat diminati oleh 

anak-anak remaja dan juga dewasa, sehingga masih terbuka peluang dan tersedia 

pasar yang cukup besar untuk bisnis produksi komik. Pengarang komik sering disebut 

dengan istilah komikus. Sangatlah jarang menemukan seorang komikus yang 

menerbitkan komiknya sendiri. Kebanyakan dari mereka mengirimkan karyanya ke 

bagian penerbit dan penerbitlah yang akan menggandakan dan memasarkannya. 

Di dunia internasional banyak komikus yang bekerjasama dengan penerbit – 

penerbit besar seperti: Marvel (Amerika Serikat), Shogakun Inc (Jepang), dan 

Jademan (Hongkong). Banyak penerbit di Indonesia yang bekerja sama dengan 

penerbit – penerbit internasional seperti: Gramedia dan Media Elex Computindo . Di 

Indonesia memang terdapat beberapa penerbit komik, tetapi penerbit-penerbit ini 

hanya berada di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Ini membatasi bagi para komikus 

untuk mengirimkan karyanya, karena jumlah komikus sangat banyak dibandingkan 

dengan penerbit. Dalam ketentuan penerbitan sebuah komik, harus melewati proses 

penyeleksian. Jika jumlah penerbit yang ada sedikit dan jumlah karya yang harus 

diseleksi terlalu banyak, hal ini akan membuat proses seleksi terlalu lama dan jumlah 

komik yang dapat diproduksi pun akan sedikit. Khususnya di kota Semarang rumah 

produksi komik tidaklah dapat ditemukan sehingga karya komikus dari Semarang  

memiliki peluang yang kecil untuk dapat lolos dari proses seleksi oleh penerbit yang 

berada di kota lain. Penerbit komik SVA bergerak dalam bidang usaha penerbitan 

komik dan menerima komik dari para komikus Indonesia. Pemilihan nama SVA 

dikarenakan perusahaan ini akan memproduksi sebuah komik dengan tokoh utama 

bernama SVA, hal ini bertujuan agar nama perusahaan mudah dikenal oleh 

masyarakat. SVA sendiri juga menerima karya – karya yang berasal dari komikus lain 

dengan tujuan memajukan perkembangan produksi komik di wilayah kota Semarang. 
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Penerbit komik SVA merupakan suatu konsep bisnis yang baru dan dapat membantu 

para komikus Semarang untuk dapat menerbitkan karyanya. Berdasarkan penjelasan 

di atas maka judul penelitian ini adalah PERENCANAAN BISNIS PADA 

PENERBIT KOMIK ”SVA”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang di atas,maka akan diteliti masalah ”Bagaimana 

Perencanaan Bisnis pada Penerbit Komik ” SVA ” ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1) Tujuan Penulisan Perencanaan Bisnis : 

Membuat Perencanaan Bisnis sebagai pedoman dalam pendirian Penerbit 

Komik ”SVA” di kota Semarang berdasarkan Aspek Pemasaran, Aspek 

Operasional, Apek SDM dan Aspek Keuangan. 

2) Manfaat Penulisan Perencanaan Bisnis : 

a.  Sebagai sarana yang dapat membantu peneliti dalam pendirian Bisnis 

produksi komik di kota Semarang. 

b.  Memberikan informasi kepada investor dan kreditor potensial dalam 

membuat keputusan investasi, kredit, dan sejenisnya secara rasional 

c.  Memberikan wacana kepada masyarakat mengenai alternatif usaha.
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