
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

   Diawali dengan keterampilan &  skil merias yang dimiliki oleh Ibu Sari Kurbani, 

beliau memberanikan diri  membuka usaha Tatarias nya pada tahun 1997. .waktu   

itu  usaha beliau belum menggunakan  papan  nama  sama sekali,hingga suatu 

hari,beliau  terispirasi dari suatu prodak bedak yang  bernama Sari Rias.selang satu 

minggu kemudian,berdirilah  rias penganti yang bernama SARI RIAS. 

   Tidak hanya menyediakan jasa merias,Sari Rias  yang beralamatkan di  Jl.KH. 

Abd. Addari  No.02  RT.01  RW.03  Kel.Rawa Bangun- Kec.Taman Sari, 

Pangkalpinang  juga  membuka kursus merias, bagi siapa pun yang ingin terjun ke 

dunia  Tata Rias.oleh sebab itu,Promosi sangat di perlukan untuk memperkenalkan  

kepada masyarakat kusus nya di Kota Pangkalpinang.  yang  akan melangsungkan 

pernikahan , wisuda dan Kursus Merias.  

 Dikarenakan ketatnya dunia persaingan,maka diperlukan media Promosi yang 

menarik dan efektif untuk meningkatkan eksitensi SARI RIAS  kepada konsumen . 

dimana Design sebagai media promosi untuk usaha Sari Rias tersebut  diharapkan  

mampu mengembangkan usaha tersebut dan mampu bersaing dengan perusahaan 

yang lain. 

 

 

 

 

 



 

2. Rumusan Masalah 

 Penulis mengambil pembahasan mengenai bagaimana  cara untuk  lebih 

memperkenalkan  Sari Rias kepada khalayak umum. Yaitu dengan cara 

mempromosikan Sari Rias  dengan membuat media promosi dalam bentuk 

Katalok,brosur,kartu  nama  ,spanduk dan  logo yang semearik mungkin untuk lebih 

memperkenalkan Sari Rias. 

Adapun permasalahan yang timbul dari latarbelakang  diatas adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana  mendesign katalok,brosur,kartu nama,spanduk dan logo  semenarik 

mungkin mulai dari penggunaan  warna ,penempatan teks,dan lain-lainnya agar  

tidak terlihat membosankan  ketika orang melihat dan membacanya.  

 

3. Tujuan Penulis 

          Tujuan perancangan meliputi 2 bagian yaitu Tujuan Umum dan Tujuan     

Khusus, adapun tujuan terssebut adalah  : 

a. Tujuan Umum 

1) lain dalam pembuatan Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas  Kerja Kuliah 

Praktek (KKP) di STMIK  ATMALUHUR  Pangkalpinang . 

2) Tugas KKP ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan  untuk 

mahasiswa STMIK  ATMALUHUR  yang Laporan KKP. 

b. Tujuan Khusus 

1) Meningkatkan , mempromosikan  Sari Rias  kepada  konsumen  supaya Sari Rias  

dapat  mudah dikenal oleh konsumen. 

2) Menarik peminat  konsumen yang ingin belajar merias di Sari Rias. 

 

 

 

 



 

4. Batasan Masalah 

Penulis mengambil pembahasan  mengenai DESAIN SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI PADA USAHA SARI RIAS PANGKALPINANG., maka dengan  ini  

penulis membtasi pada katalok,spanduk,brosur,kartu nama dan logo. Mulai dari 

proses perancangan dan perwujutannya.. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam rangka  penyusunan Kuliah Kerja Praktek ini maka digunkanlah  

metode-metode  pengumpulan data. Metode  pengumpulan data yang di gunakan 

adalah : 

a. Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan Data Primer adalah metode pengupulan data yang 

pertama kali dilakukan pencatatan oleh peneliti.(Marzuki , 1977: 11). Adapun 

metode pengumpulan data primer yang digunakan penulis adalah: 

 

1) Observasi 

Observasi (Pengamatan) , yaitubkegiatan mencermati langsung secara visual 

terhadap kondisi obyek penelitian. Pada metode ini dilakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung  mengenai  keadaan, suasana yang ada di Sari Rias. 

2) Wawancara 

yaitu  metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dengan cara Tanya jawab sencara langsung kepada narasumber yanga disebut  

ifoman. Pada metode ini tanya jawab di lakukan secara langsung dengan pemilik 

Usaha Sari Rias Pangkalpinang. 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

      adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang 

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan 



 

pengumpulan data. Metode pengumpulan data sekuder yang dipakai penlis 

antara lain : 

b. Kepustakaan 

     Metode ini menggunakan  literatur untuk data yang diperoleh dari 

berbagai sumber kepustankaan  untuk memperoleh  teori-teori  daan 

mempelajari peraturan-peraturan yang berhuugan dengan penulisan ini dan 

menunjang keabsahan data yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2001 : 

113) 

       Pada metode ini mahasiswa mempelajari berbagai literature yang ada 

hubungannya dengan proses perancangan dan implementasi Design 

Sebagai media promosi untuk Sari Rias dan data-data  lain yang 

mendukung. 

 

b. Dokumentasi 

   Metode Dokumentasi adalah metode yang dialakunan dengan cara 

mengumpulkan  data-data yang dilakukan dengan katagori dan klasifikasi , 

bahan-bahan ynag tertulis yang berhubungan masalah perancangan media 

promosi  untuk usaha Sari Rias 

 

c. Internet 

              Internet adalah system computer umum , yang  berhubung secara global 

dan menggunakan TCP/ IP. Sebagai protokol pertukaran paket. 

Melalui metode pengumpulan data lewat internet , ita bisa mendapatkan 

informasi sesuai dengan kata kunci  yang kita ketik di kolan searching. 

Jadi internet adalah salah atu metode pengumpulan data yang sangat  

efektif dan sangat murah serta sudah sangat gampang diakses diaman saja. 

 

 

 

 

 



 

6. Sistemematika Penulis 

Sistematika penulis laporan  ini terbagi dalam beberapa bab  yang  tersusun   sebagai 

berikut: 

 

 BAB  I       PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini,,Penulis ingn menjelaskan  hal-hal   yang berkaitan  dengan  

penulis KKP (Kuliah Kerja Praktek)  yang berisikan  latar belakang 

,rumusan  masalah, tujuan penulis, batasan masalah  penelitian ,metode  

penelitian ,dan sistematika penulisan. 

 

BAB  II      TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini  menjelaskan tentang teori yang menyangkut dengan topik 

penelitian , menjelaskan  landasan teori, dan  teknologi yang digunakan 

dalam pengerjaan KKP. 

 

BAB III     ORGANISASI 

Dalam  bab  ini  diterangkan  secara singkat  urayan tentang sejarah  dari  

organisasi yang bersangkutan ,Struktur  organisasi  serta tugas dan 

wewenang  organisasi , Penjelasan unit kegiatan yang menjadi tempat 

riset. 

 

BAB IV       ANALISA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini, membahas mengenai  analisis dan perancangan Hardware 

dan software ,dan konsep design yang akan digunakan pada Sari Rias 

 

  BAB V       IMPLEMENTASI 

Dalam  bab  ini dijabarkan  mengenai  implementasi  bentuk  design.   

Berupa gambaran  tentang  desain  apa yang  telah di buat  yang  nantinya 

akan dicetak dalam bentuk nyata 

 

 


