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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan fakta di lapangan, RM HJ ZAINUR belum pernah 

melakukan promosi dengan desain visual komprehensif, dan hanya 

melakukan promosi dengan komunikasi verbal, promosi yang dilakukan dari 

mulut ke mulut. Konsumen berpikir bahwa Rumah Makan ini sekilas 

terlihat seperti tempat makan seperti pada umumnya dikarenakan belum 

adanya logo, penggunaan nota biasa sebagai bukti transaksi, spanduk lama 

yang belum pernah diperbaharui hingga informasi dan detail yang 

ditampilkan di dalam spanduk sudah tidak terlihat lagi, serta daftar menu  

yang hanya disampaikan secara verbal, tidak menyediakan daftar menu 

tertulis. 

Dengan alasan tersebut, akhirnya penulis memilih RM HJ ZAINUR 

sebagai tempat melaksanakan KKP dengan judul “PENERAPAN DESAIN 

KOMUNIKASI VISUAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI DI RM HJ 

ZAINUR” dan dengan tujuan dasar untuk meningkatkan intensitas promosi 

dan lebih efektif, selebihnya untuk menerapkan beberapa ilmu mengenai 

desain-desain keperluan promosi, kegiatan bisnis dan branding. Sebagai 

kegiatan promosi, spanduk dan kartu nama dapat dijadikan opsi promosi 

yang cukup efektif karena dengan penempatan serta tampilan spanduk yang 

baik maka akan cukup menarik perhatian masyarakat walapun hanya untuk 

sekedar membaca informasi yang terlihat. Untuk kartu nama itu sendiri, 

merupakan kegiatan promosi yang sangat mudah dilakukan di manapun dan 

mudah dibawa jadi apabila bepergian kesebuah kegiatan umum maka akan 

langsung dapat mempromosikan RM HJ ZAINUR di tempat tersebut 

dengan waktu yang bahkan relatif singkat. Adapaun logo, merupakan 

keperluan yang paling mendasar untuk sebuah usaha jika ingin 

meningkatkan kapasitas penjualan mereka, karena dengan logo visi, misi 
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dan ciri khas sebuah perusahaan biasanya sudah tercantum didalam logo 

baik diwakili oleh warna, goresan, bentuk maupun tulisan. 

Untuk kegiatan formal, atau jika ada konsumen yang membutuhkan 

nota sebagai bukti pembayaran yang sah RM HJ ZAINUR hanya 

menggunakan nota kontan yang biasa dan dapat ditemukan dan dibeli di 

toko-toko, agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan 

maka nota yang didesain secara khusus untuk RM HJ ZAINUR adalah 

langkah yang tepat untuk dilakukan. 

Setelah pelaksanaan KKP ini selesai, diharapkan penjualan dan 

intensitas promosi RM HJ ZAINUR akan mengalami peningkatan. Dan 

untuk penulis, diharapkan dapat menjadi tolak ukur kelayakan 

melaksanakan Tugas Akhir, dan menjadi pengalaman riset dan pemecahan 

masalah yang sangat berharga. 

 

1.2 Indetifikasi Masalah 

Dari apa yang kami temui setelah melakukan riset, kami menemukan 

masalah antara lain : 

1. Di RM HJ ZAINUR belum pernah membuat logo untuk kebutuhan 

usahanya. 

2. Promosi yang dilakukan hanya sebatas komunikasi verbal, tidak 

membuat media promosi seperti spanduk. 

3. Bukti transaksi yang masih menggunakan nota biasa yang dapat dijumpai 

di toko-toko. 

4. Tidak adanya media promosi daftar menu, dan pramusaji yang harus 

menyampaikan daftar menu secara verbal berulang-ulang. 

5. Tidak memiliki kartu nama sebagai media promosi yang mudah diingat 

dan dibawa kemanapun. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Penulis berfokus pada kajian pengaruh tampilan promosi terhadap 

meningkatnya angka penjualan dan pemesanan dalam skala yang lebih 

banyak serta lebih dikenalnya produk diberbagai kalangan masyarakat 

umum, maka penulis akan mempromosikan produk beserta tempat usahanya 

dengan cara membuat beberapa media promosi seperti daftar menu, spanduk,  

dan kartu nama untuk keperluan promosi, logo dan nota kontan untuk 

keperluan administrasi. 

1. Desain promosi apa saja yang akan meningkat intensitas promosi RM HJ 

ZAINUR agar lebih efektif ? 

2. Desain promosi apa yang mampu meningkatkan kepercayaan dan 

kepuasan pelanggan dari kalangan formal (catering untuk acara formal) ? 

3. Langkah apa yang perlu dilakukan agar konsumen lebih tertarik melihat 

daftar menu yang ada di RM HJ ZAINUR ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis mengambil pembahasan mengenai “PEMODELAN DESAIN 

PROMOSI PADA RM HJ ZAINUR” . Maka kami membatasi hanya pada 

hal-hal berikut : 

1. Perancangan logo, nota kontan, spanduk , kartu nama, dan daftar menu. 

2. Penelitian ini hanya hingga pada tahap mendesain desain promosi untuk 

membantu RM HJ ZAINUR dengan hasil berupa softcopy. 

3. Desain promosi yang dilakukan penulis menggunakan AdobePhotoshop 

CS6. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan 

a. Dengan membantu membuatkan desain-desain promosi yang tahan 

lama dan menarik untuk diterapkan di RM HJ ZAINUR 

diharapkan akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

produk-produknya. 

b. Menerapkan bentuk-bentuk sederhana dan mudah diingat oleh 

konsumen ke dalam berbagai bentuk desain promosi seperti 

spanduk, daftar menu, nota kontan dan logo. 

 

1.5.2 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan oleh 

RM HJ ZAINUR untuk keperluan promosinya dan mampu menarik 

lebih banyak konsumen, setidaknya hanya untuk mengetahui lokasi 

dan produk apa yang ditawarkan. Konsumen bisa dengan mudah 

melakukan pemesanan via kontak yang tersedia di beberapa desain 

promosi. Secara pribadi penulis, penelitian ini sangantlah bermanfaat 

karena penulis tidak hanya dituntut untuk menerapkan ilmu-ilmu 

mengenai desain promosi tetapi juga mampu bertanggung jawab, 

mencari pemecahan masalah yang tepat, mengambil keputusan yang 

tepat dan berdampak baik, baik untuk pihak kampus, tempat penelitian 

ataupun penulis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi menjadi beberapa bab yang 

akan tersusun sebagaimana uraian berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. 

Pada bab ini, penulis ingin menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan laporan KKP yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN ORGANISASI 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah 

tempat usaha dan struktur organisasi berserta dengan tugas dan wewenang 

setiap individu  dalam keroganisasian tempat usaha. 

BAB III ANALISIS 

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis spesifikasi software dan 

hardware, hubungan software dan hardware beserta analisis SWOT 

mengenai tempat usaha. 

BAB IV KONSEP DESAIN 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai implementasi bentuk desain 

berupa gambaran mengenai desain apa yang telah dibuat, yang nantinya 

akan dicetak ataupun langsung digunakan sebagai media promosi daring. 

Serta pembahasan mengenai target pasar untuk setiap desain produk yang 

dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan 

materi-materi pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya. 


