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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Berkembangnya fashion style di Bangka Belitung yang semakin marak 

merupakan sebuah realita yang dihasilkan dari perkembangan sosial 

masyarakat saat ini. Bila di cermati secara bijaksana, ada banyak hal positif 

yang bisa digali dari keadaan gaya hidup tersebut.  

sehingga lahirlah sebuah inovasi baru dengan membuat toko-toko baju 

yang dikenal dengan Clothing atau Distro (Distribution Store) dan tidak 

menutup kemungkinan bahwa perkembangan Clothing atau Distro yang 

terjadi saat ini akan bermuara pada usaha dalam pencapaian prestasi atas 

potensi kreatif. 

Saat ini perkembangan industri fashion berkembang dengan pesat, ditandai 

dengan berdirinya  distro – distro sebagai outlet yang menjual produk fashion 

yang di produksi oleh usaha konveksi. Salah satunya yang ada di kota 

Pangkalpinang adalah D,CHA COLLECTION. Saat ini penulis berusaha 

untuk membantu memperkenalkan  D,CHA COLLECTION dalam bentuk 

media seperti logo, brosur, kartu nama, kalender, sticker, mug, spanduk, 

katalog dan lain-lain sebagai penunjang. Dengan cara ini orang akan lebih 

tertarik untuk melihat dan mengenal D,CHA COLLECTION tentu saja dengan 

tampilan yang tepat, sesuai, dan dapat menarik perhatian banyak orang. 

Penulis akan memberikan tampilan yang berbeda mulai dari penggunaan 

warna, teks, gambar, dan posisi dalam penyusunan gambar-gambar produk 

yang akan di promosikan. 

Dalam pembuatan projek ini penulis akan menggunakan beberapa 

software yang menunjang dalam pembuatan projek ini. Software yang penulis 

gunakan adalah Photoshop CS3 dan Corel Draw X5. 
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2. Rumusan Masalah 

Penulis mengambil pembahasan mengenai bagaimana cara untuk lebih 

memperkenalkan D,CHA COLLECTION kepada masyarakat pada umum nya. 

Yaitu dengan cara mempublikasikan D,CHA COLLECTION dengan 

membuatkan media promosi dalam bentuk Brosur yang berisikan mengenai 

bidang usaha yang dijalani, serta membuatkan beberapa stationary untuk lebih 

memperkenalkan D,CHA COLLECTION. 

Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas adalah 

sebagaiberikut : 

a. Bagaimana cara mendesign brosur yang akan penulis buat semenarik 

mungkin mulai dari penggunaan warna, penempatan teks, layout dan lain-

lain agar dapat menarik dan tidak terlihat membosankan ketika orang 

melihat? 

b. Bagaimana mendesain media yang efektif dan komunikatif untuk 

mempromosikan D,CHA COLLECTION? 

 

3. TujuanPenulisan 

Tujuan Tugas Akhir (TA) yang penulis ini lakukan di atas ingin dapat 

mencari solusi untuk memperbaiki sistem yang ada dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah penulis pelajari diperkuliahan di dalam dunia kerja 

serta agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lebih luas. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis berencana akan membuatkan 

media promosi terhadap D,CHA COLLECTION dalam bentuk media cetak 

yang tentunya akan sangat membantu untuk lebih memperkenalkan D,CHA 

COLLECTION. 

 

4. BatasanMasalah 

Agar pembahasan Tugas Akhir Desain Grafis ini tidak terlalu luas maka 

permasalahan yang dibahas meliputi bagaimanakah proses mendesain media 

komunikasi visual D,CHA COLLECTION mulai dari proses perancangan dan 

perwujudannya. 
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5. MetodePenelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini, penulis menggunakan berbagai 

metode yang digunakan yaitu : 

a. Studi Lapangan 

Tentang usaha penjualan yang bergerak dibidang perdagangan, umum 

dalam bentuk cetak berupa pengoperasian software, hardware, dan hasil 

produk jadi berupa brosur, Kartu Nama, Mug, kalender, spanduk, dan lain-

lain. 

 

b. Teori praktek tipikal l metode layout iklan 

 

1) AXIAL 

 

 Elemen iklan diletakkan berdasarkan sebuah sumbu yang 

diletakkan pada posisi tertentu di halaman iklan, dan pada metode ini 

akan ditampakkan banyak bagian yang kosong. 

2) GROUP 

 

 Layout ini menggunakan sejumlah elemen berupa fhoto yang 

diletakkan berkelompok dalam satu titik konsentrasi pandang pada 

halaman iklan karena bertujuan untuk satu pusat perhatian. 
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3) BAND – BAND 

 

 Elemen iklan dipasang membentang seperti sabuk tapi letaknya 

membujur vertical dan memblocking materi setinggi halaman iklan. 

4) PATH 

 

 Metode ini menyebar materi, baik berupa fhoto teks secara zigzag 

seluas halaman iklan. 

5) T 

 

 Model kuno yang membentuk huruf T tetapi efektif dan masih 

banyak digunakan. 

6) Z 

 

Teknik ini adalah suatu meratakan perhatian di seluas permukaan 

halaman ini dan digunakan pada iklan baris latin yang dibaca dari kiri 

ke kanan dengan permainan typografi. 
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7) S 

 

Metode layout iklan kebalikan dari Z dan dipergunakan bagi pembaca 

yang menggunakan huruf non latin misalkan bahasa atau huruf Arab. 

8) U 

 

 Metode iklan yang dipasang mengikuti huruf  U. 

9) GRID/SISTEM KOLOM 

 

 Model ini mirip dengan axial, tetapi letak ukuran elemen lebih 

memenuhi bidang iklan sehingga tidak banyak bidang yang kosong. 

10) CHECBOARD/PAPAN CATUR 

 

 Metode yang memasang elemen – elemen gambar/ fhoto secara 

rapi menyerupai kotak – kotak papancatur dan cocok digunakan untuk 

elemen raster sama atau fhoto – fhoto yang sama. 
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6. SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan Tugas Akhir yang berisikan latar belakang, 

tujuan penulisan, ruang lingkup/batasan masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori singkat tentang 

hardware dan software yang digunakan. Spesifikasi 

hardware dan software yang sudah dan akan digunakan. 

Teori singkat mengenai konsep design yang disetujui dan 

hubungan antara hardware dan software pendukung yang 

sudah dan akan digunakan. 

 

BAB III ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian 

yang berisi konsep design, draft, dan materi dari objek yang 

diteliti. Analisis objek yang berisikan analisis dari objek 

penelitian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk 

design. Berupa gambaran tentang desain apa yang telah 

dibuat yang nanti nya akan dicetak dalam bentuk nyata. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini terdapat tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan penulis mengenai apa yang telah diteliti, serta 

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


