
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Fotografi merupakan salah satu bidang komunikasi visual yang memiliki 

sangat banyak peminat di Indonesia. Fotografi sendiri berarti proses atau metode 

untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam 

pantulan cahaya pada media visual yang konkret dan realistik karena foto 

merupakan penggambaran nyata dari suatu objek atau peristiwa yang tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu. 

Dalam mengindentifikasi fotografi masih dibagi lagi atas banyak cabang 

yang terbagi atas tujuan dan kehususan berdasararkan subjek fotografi, salah 

satunya adalah fotografi fashion, landscape ataupun portrait. 

Dalam dunia fotografi tidak terlepas dari proses editing yang berkaitan erat 

dengan dunia fotografi, istilah editing telah dikenal luas dalam dunia fotografi, 

editing berkaitan dengan menata, menambah ataupun memindahkan, ada banyak 

alasan kita melakukan pengeditan yaitu untuk mendapatkan hasil foto yang 

bagus. Di era modern ini perkembangan dunia editing telah berkembang dengan 

pesat dan softwarenya semakin canggih, salah satu softwarenya adalah 

photoshope yang dapat digunakan untuk mempercantik gambar, merekayasa 

gambar dan membuat desain gambar, denga software tersebut kita dapat 

mengkombinasikan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru yang lebih 

bagus dan menarik. Yang akan diterapkan pada Jack74 Photography Studio 

untuk menarik minat pelanggan. 

Jack74 Photography Studio yang biasa disebut Jack Studio yang beralamat 

di Jl.Hormen maddati Kota Pangkalpinang yang merupakan sebuah studio foto 

yang bergerak di bidang jasa edit foto. Pada saat ini, Jack Studio sudah di kenali 

masyarakat, terutama bagi yang ingin prawedding acara pernikahan. 

  Seperti kita ketahui, banyak sekali bermunculan studio foto yang 

menyediakan jasa edit foto terutama di daerah perkotaan seperti Pangkalpinang 

ini baik yang berskala besar maupun berskala kecil.Seiring dengan  



perkembangan teknologi saat ini, studio-studio foto lainnya tentu di tuntut untuk 

terus berinovasi dalam menyediakan edit foto yang dapat memuaskan para 

konsumennya. Jadi apa yang kami lakukan untuk Jack Studio adalah untuk 

menarik konsumen untuk memakai jasa foto tersebut. Karena apabila hanya 

terpaku di tempat,  maka Jack Studio akan kalah saing oleh kompetitor-

kompetitor studio foto lainnya yang ada di sekitar dan khususnya di daerah kota 

Pangkalpinang. Dan bagaimana melakukannya, yaitu dengan cara  

meningkatkan eksistensi Jack74 Photography Studio seperti menyebarkan 

brosur-brosur di sejumlah tepat yang ada di Pangkalpinang.Saat ini telah tersedia 

berbagai macam pilihan dalam dunia edit foto, sehingga konsumen dapat 

memperoleh kemudahan dalam memilih tempat edit foto yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Konsumen pun tidak perlu khawatir dan takut dalam memenuhi 

semua kebutuhan dalam jasa edit foto. Namun di sisi lain, hal ini dapat 

menimbulakn dampa berupa persaingan  ketat antar perusahaan edit foto, 

khususnya dalam menarik dan memuaskan konsumen. 

  Untuk menjawab tantangan tersebut, melalui Tugas Akhir ini, penulis  

membantu pihak Jack74 Photography Studio dalam menghadapi era teknologi 

yang baru. Karena dalam hal ini, penulis melihat kekurangan pada sistem 

promosi yang di terapkan oleh Jack74 Photography Studio pada saat ini masih 

menggunakan sistem promosi dari mulut ke mulut sehingga berdampak pada 

kurangnya eksistensi studio tersebut di tengah-tengah masyarakat luas. Supaya 

studio bisa eksistensi di masyarakat luas, maka Jack74 Photography Studio  

menerapkan sebuah sistem promosi yang tepat, handal, dan efisien supaya 

Jack74 Photography Studio tersebut dapat memperoleh konsumen yang banyak 

tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Hal ini merupakan salah 

satu cara yang dapat di gunakan untuk menyaingi para kompetitor-kompetitor 

edit foto lainnya.  

  Berdasarkan pokok permasalahan di atas, dapat di simpulkan bahwa 

Jack74 Photography Studio memerlukan sosok seorang desainer untuk 

membantu mempromosikannya supaya dapat eksis di bidang edit foto. Dan 

penulis bertujuan untuk meningkatkan eksistensi edit foto Jack74 Photography 



Studio. Dalam hal ini penulis menawarkan sebuah solusi yaitu melakukan 

promosi dengan media desain brosur,  album foto tiga dimensi (3D), logo, kartu 

nama, spanduk dll. Maka dari itu, dalam Tugas Akhir ini, penulis memilih judul 

penelitian yaitu “DESAIN IMPLEMENTASI SEBAGAI MEDIA PROMOSI 

DALAM PEMBUATAN ALBUM FOTO TIGA DIMENSI(3D) PADA 

JACK74 PHOTOGRAPHY STUDIO 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu  

a. Bagaimana cara meningkatkan minat konsumen untuk memakai jasa 

Jack74 Photography Studio. 

b. Bagai mana cara mendesain foto tiga dimensi yang akan penulis buat 

semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat. 

c. Bagaimana mendesain media yang efektif dan komunikatif untuk 

mempromosikan Jack 74 photography studio 

 

1.3. Batasan Masalah 

Setelah penulis melakukan wawancara dengan berbagai rangkaian 

penelitian, penulis akan melakukan serangkaian kegiata yang nantinya akan 

penulis terapkan kedalam bentuk desain. Agar dalam penyusunan Tugas Akhir 

(TA) ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai 

maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah Tugas Akhir ini 

antara lain : 

a. Untuk pembuatan desain tiga dimensi ini dibatasi pada pembuatan 

album foto tiga dimensi dan brosur. 

b. Adapun batasan untuk media promosi lainnya dibatasi dengan 

pembuatan kartu nama, spanduk dan logo. 

  

 

 



1.4.  Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan Tugas akhir ini meliputi dua bagian, yaitu tujuan 

yang umum dan tujuan khusus. 

 Tujuan umum tersebut adalah : 

a. Penulis dapat menerapkan ilmu desain grafis yang telah dipelajari 

dibangku perkuliahan untuk mendesain media promosi Jack74 

Photography Studio. 

b. Penulis juga dapat memahami seluk beluk dunia kerja, terutama 

dibidang desain grafis. 

c. Mengetahui media-media komunikasi visual apa saja yang efektif dan 

komunikatif untuk mempromosikan Jack74 photography studio.  

Tujuan khusus adalah : 

a. Dapat menjadi tambahan refrerensi untuk Jack74 photography studio. 

b. Untuk meningkatkan minat masyarakat agar tertarik untuk 

menggunakan jasa jack74 photography studio. 

 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan TUGAS AKHIR (TA) ini metode penelitian ini yang di 

gunakan penulis adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data primer 

Metode pengumpulan data primer adalah metode pengumpulan data 

yang pertama kali dilakukan pencatatan oleh peneliti. Adapun metode 

pengumpulan data primer yang digunakan penulis adalah: 

1)  Wawancara 

Wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung secara jelas 

kepada kepada pemimpin atau pemilik Jack74 Photography Studio untuk 

mengumpulkandata-data yang di perlukan untuk mengetahui permasalahan 

di Jack74 Photography Studio edit foto ini. 

 

 

 



2) Observasi 

Penulis mengumpulkan data dengan mengunjungi langsung  ke Jack74 

Photography Studio untuk mengetahui keseluruhan proses pembuatan 

produk seperti brosur, spanduk tiga dimensi(3D) dan lain sebagainya. 

b. Pengumpulan data sekunder  

Pengumpulan data yang diperoleh dari pihak-pihak lain, artinya data 

tersebut tidak diusahakan sendiri pengumpulan seperti macam-macam 

publikasi, biro statistik, dan sumber bacaan lain. Metode pengumpulan 

data sekunder yang dipakai penulis antara lain : 

1) Study Pustaka 

Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan 

data dengan cara studi pustaka. Didalam metode ini penulis juga  berusaha 

melengkapi data-data yang di peroleh dengan membaca dan mempelajari 

dari buku-buku dan data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

akan di bahas. 

2) Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang dilakukan kategorisasi dan klasifikasi, 

bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah perancangan 

media promosi yang nantinya akan di tranfer/dicatat. Metode ini dilakukan 

untuk mewakili Jack studio dan media-media promosi yang telah dimiliki 

sebagai bukti yang dapat  dipertanggungjawabkan. 

3) Internet 

Secara harfiah, internet ialah rangkaian komputer yang terhubung 

secara global dan menggunakan TCP/IP (Transmision Control 

Protocol/internet protocol) sebagai protokol pertukaran paket. 

Melalui pengumpulan data melalui lewat internet, kita dapat 

mendapatkan informasi sesui dengan kata kunci yang kita ketik dikolom 

searcing. 

 

 



1.6.    Sistematika Penulisan  

 Penulisan laporan Tugas Akhir ini di bagi menjadi beberapa bab yang 

tersusun dengan garis besar sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang hal-hal yang terdiri dari 

latar belakang masalah, masalah, tujuan penulisan, batasan 

masalah, metode penelitian dan sitematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II : TINJAUAN ORGANISASI 

Bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah prusahaan, 

struktur organisasi serta sfesifikasi teknologi hardware dan 

software. 

BAB III : ANALISIS 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai objek penelitian 

yang berisi konsep desain, draft, dan materi objek yang diteliti. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini menguraikan tentang implementasi bentuk desain, 

berupa gambaran tentang desain  apa yang akan dan telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa 

yang telah dibuat dan dilakukan selama menjalani penelitian di 

Jack Studio, saran yang diberikan penulis mengenai apa yang 

telah diteliti serta lampiran-lampiran.  

 

 

 

 

 

 

 


