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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Desain grafis adalah salah satu dari cabang ilmu seni desain yang 

dalam perkebangannya desain grafis dibantu oleh komputer dalam mendesain 

sebuah objek,seperti gambar,angka, grafik, foto dan ilustrasi. Seni desain 

grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan termaksuk tipografi, 

pengolahan gambar, dan page layout [1]. Desain grafis menata tampilan huruf 

dan ruang komposisi untuk menciptakan sebuah rancangan yang efektif dan 

komunikatif. Desain grafis melingkupi segala bidang yang membutuhkan 

penerjemah bahasa verbal menjadi perencangan secara visual terhadap teks 

dan gambar pada berbagai media publikasi guna menyampaikan pesan-pesan 

kepada konsumen seefektif mungkin. 

Desain grafis sendiri sangat berkaitan dengan perancangan, yakni 

proses untuk membuat sebuah karya dengan menggunakan ilmu perancangan. 

Unsur-unsur yang digunakan dalam ilmu perancangan adalah bentuk, tekstur, 

garis, ruang, dan warna. Peralatan yang di gunakan oleh desainer grafis untuk 

merancang suatu karya terdiri dari ide, akal, mata, tangan, alat gambar tangan 

dan komputer. Sebuah ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain 

sebelum direalisasikan  atau dimyatakan dalam bentuk visual. 

Pada saat ini, peranan desain grafis dalam segala bidang usaha sangat 

dibutuhkan dalam berbagai bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desain 

grafis. kebutuhan desain grafs dan publikasi sekarang semakin marak di dunia 

usaha membuat desain grafis dituntut untuk bisa mengembangkan diri dalam 

membuat sebuah produk yang bisa menarik masyarakat, termasuk dalam 

dunia usaha perhotelan. 

Hotel SOLL MARINA BANGKA merupakan salah satu hotel yang 

sedang berkembang di BANGKA BELTUNG Melihat perkembangan Hotel 

tersebut penulis mempunyai gagasan untuk menambah gaya desain agar lebih 

menarik dan variatif sehingga tamu hotel lebih tertarik. Masalah yang di 
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hadapi dalam pembuatan desain adalah sulitnya menemukan ide ide baru 

dalam mendesain, dengan tujuan untuk menarik perhatian tamu hotel dan 

tentunya dalam hal memberi warna baru di dunia desain sehingga tidak 

terlihat monoton. 

Berdasarkan permasalahn di atas makan penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul DESAIN MEDIA PUBLIKASI DAN PROMOSI 

PADA HOTEL SOLL MARINA dengan tujuan dengan tujuan untuk menarik 

perhatian tamu hotel dan tentunya dalam hal memberi warna baru di dunia 

desain sehingga tidak terlihat monoton. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mendapat masalah 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya inovasi dalam desain media promosi di hotel SOLL MARINA 

BANGKA 

2. Terbatasnya model desain dalam media promosi dan  publikasi sehingga 

bersifat monoton dan kurang menarik 

 

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan ide dalam pembuatan model desain logo, kalender, flyer, dan 

standing banner, yang lebih atraktif sehingga terkesan lebih menarik  

2. Menentukan kombinasi  warna sesuai dengan penempatan objek yang 

akan di desain   
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, batasan permasalahan hanya akan membahas yaitu : 

a. Penulis membuat logo, flyer, kalender, standing banner, dan stiker 

menggunakan aplikasi corel draw x5. 

b. Penulis membuat video company profile menggunakan aplikasi sony vegas 

pro 11.0 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang akan di capai dalam riset ini : 

a. Membuat desain yang ada menjadi lebih bervariasi dan atraktif 

b. Melakukan penyesuaian kombinasi warna pada setiap desain sesuai 

dengan penempatannya 

 

1.4.2 manfaat penelitian 

 

Adapun manfaat yang akan di capai dalam riset ini : 

a. Memberikan warna baru dalam hal bidang desain di hotel SOLL MARINA 

BANGKA. 

b. Meningkatkan ketertarikan costumer terhadap promosi – promosi yang ada 

di dalam hotel SOLL MARINA BANGKA. 

c. Menghilangkan kesan monoton pada desain yang ada dio hotel SOLL 

MARINA BANGKA 
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1.4 Metode Pengumpulan Data 

 

a. Wawacara  

Proses wawancara dilakukan secara langsung kepada orang-orang yang 

berkepentingan dalam  “Hotel SOLL MARINA BANGKA” untuk 

mengumpulkan data-data yang di perlukan yaitu menejer departement dan 

karyawan Hotel SOLL MARINA BANGKA. 

 

b. Observasi  

Meninjau dan mengunjungi “Hotel SOLL MARINA BANGKA” untuk 

mengetahui secara keseluruhan proses kegiatan dan fasilitasnya hingga 

produk cetakan, seperti desain brosur dan lainnya. 

 

c. Studi pustaka  

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

menjadi obyek penelitian. Informasi hotel SOLL MARINA BANGKA 

yang diperoleh dari internet dan sumber-sumber lain 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan Tugas Akhir  ini pembahasan dan penjelasan di bagi 

menjadi lima bab yaitu : 

 

BAB I   PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulisan menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan 

Tugas Akhir. 
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BAB II  METODE PENELITIAN 

Bab ini diterangkan secara singkat cara pengumpulan data dan 

media yang digunakan dalam penelitian (misalnya media komunikasi 

visual, aplikasi yang digunakan dalam membuat media tersebut) serta 

Menjelaskan tentang tahapan yang digunakan dalam pembuatan untuk 

company profile dan aplikasi yang digunakan dalam membuat company 

profile. 

BAB III KONSEP PERANCANGAN 

Dalam Bab ini memuat tentang teori sejarah singkat, juga struktur 

organisasi di Hotel Soll Marina Bangka serta menerangkan 

analisis dari desain yang sudah ada di tempat riset dan analisis swot dari 

objek pelitian, dalam Bab ini juga di tampilkan Layout kasar yang 

merupakan desain sketsa dan Layout komprehensip merupakan desain 

yang sudah di desain dengan menggunakan software  

BAB IV  IMPLEMENTASI  

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk desain 

berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat dan 

kemudian akan dicetak dalam bentuk nyata. 

BAB V  PENUTUP  

 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang 

telah dilakukan selama TA (TugasAkhir) pada Hotel SOLL 

MARINA BANGKA serta memberikan saran-saran terhadap 

desain untuk meningkatkan usaha pemesanan ditempat riset. 

 

 


