
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kedai kopi adalah sebuah tempat yang pada asasnya menyediakan 

minuman kopi ataupun minuman panas lain. Kedai kopi berfungsi yang sama 

dengan sebuah tempat seperti bar, dan restoran, tetapi berbeda dari sebuah 

kafeteria. Kedai Kopi turut dikenal sebagai kafe. 

Dari suatu pengamatan budaya, Kedai kopi banyak memberi khidmat 

sebagai pusat interaksi sosial, kedai kopi dilihat memberi peluang kepada 

Kedai kopi di Indonesia sebelumnya identik dengan kedai kecil sederhana, 

dengan menu khas kopi tubruk dengan sajian pendamping gorengan atau roti 

bakar. Kedai kopi di Indonesia juga memiliki kekhasan yaitu menjadi tempat  

kaum lelaki atau bapak-bapak untuk minum-minum, berkumpul, berbincang, 

dan bersenda gurau. Kedai kecil sederhana ini menghadirkan beragam cerita 

dibaliknya. Tidak hanya tentang meminum kopi dan melepas lelah tapi juga 

tentang interaksi dan berbagi informasi. Tidak heran jika selalu saja kedai 

kopi memiliki pengunjung yang setia. 

Pertumbuhan perekonomian masyarakat Provinsi Bangka Belitung yang  

kian meningkat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat disegala aspek 

kehidupan dalam pemenuhan hidupnya sehari-hari khususnya dalam hal 

berwisata kuliner sebagai suatu tempat makan atau sekedar minum kopi. 

Suatu tempat makan dalam kondisi masyarakat masa kini diharapkan tidak 

hanya menyajikan menu makanan yang nikmat tetapi juga menghadirkan 

fasilistas hiburan yang representative dengan suasana yang berbeda yang  

dapat menghibur dan menghilangkan kejenuhan dari padatnya aktifitas 

sehari-hari, sehingga membutuhkan suatu fasilitas tempat makan yang 

mendukung dalam upaya pemenuhan kebutuhan. 

Kedai Coffe 74 adalah sebuah Cafe atau tempat yang menyediakan kopi 

dan berbagai jenis minuman lainnya, yang berdiri pada 21 Desember 2016, 



yang didirikan oleh bapak Cienk, yang bertepatan di jalan Kecubung. No 40, 

Parit Tiga Jebus, Bangka Barat, Bangka Belitung. 

Penulis saat ini akan membantu memperkenalkan Kedai Coffe 74 dengan 

katalog serta stationary sebagai penunjang. Dengan cara ini orang akan lebih 

tertarik untuk berkunjung sambil menikmati fasilitas yang ada. Kedai Coffe 

74 tersebut bergerak dalam bidang menjual aneka minuman kopi. Maka 

dalam pembuatan katalog serta beberapa stationary sebagai penunjang, 

Penulis akan memberikan tampilan yang berbeda mulai dari pengguna warna, 

texs, gambar, dan posisi dalam penyusunan gambar-gambar produk yang 

akan di promosikan. 

Promosi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan 

yang bergerak dalam bidang penyediaan barang maupun jasa. Oleh karena itu 

munculah berbagai media promosi yang beraneka ragam. Salah satu dari 

beragam media tersebut adalah katalog.  

Katalog merupakan data singkat perusahaan atau produk yang bersifat 

tetap dalam jangka waktu panjang. Dengan melihat katalog, masyarakat 

diharapkan dapat dengan cepat mengetahui profil usaha atau produk yang 

ditawarkan. Dalam pembuatan katalog ini akan menggunakan software yang 

menunjang dalam pembuatan projek ini. Software yang penulis gunakan 

adalah Adobe Photoshop CS 4 dan Adobe Corel Draw X5. 

Untuk Itu penulis ingin mengambil judul Tugas Akhir ini dengan judul “ 

DESAIN PUBLIKASI DAN PROMOSI “ KEDAI COFFE 74 “ DI 

PARIT TIGA, MELALUI MEDIA DESAIN GRAFIS KOMUNIKASI 

VISUAL ” . Untuk mendukung suksesnya perancangan promosi tersebut, 

penulis menggunakan media desain promosi dan publikasi antara lain melalui 

Brosur, Kartu Nama, Katalog , Spanduk dan Pin. Dengan adanya 

penambahan unsur desain pada media promosi akan dapat mendukung 

kesuksean dalam sebuah perancanaan promosi tersebut. 

 



2. Rumusan Masalah 

Penulis mengambil pembahasan mengenai bagaimana cara untuk lebih 

memperkenalkan Kedai Coffe 74 kepada khalayak umum. Yaitu dengan cara 

mempublikasikan Kedai Coffe 74 dengan membuat media promosi dalam 

bentuk media cetak yang berisikan mengenai bidang usaha yang dijalani, 

serta membuat beberapa stationary seperti pembuatan katalok, brosur, kartu 

nama dan lain – lain, untuk lebih memperkenalkan Kedai Coffe 74 kepada 

masyarakat luas. 

Adapun permasalahan yang timbul, antara lain: 

a. Bagaimana cara mendesain media promosi yang akan penulis buat 

semenarik mungkin,mulai dari penggunaan warna, penempatan text, 

layout dan lain-lain agar dapat menarik dan tidak terlihat 

membosankan ketika orang melihat dan membacanya. 

b. Mengatur strategi dalam masalah promosi serta publikasi yang 

bagus. 

 

3. Tujuan Penulis 

Tujuan Tugas Akhir (TA) yang penulis buat adalah sebagai berikut : 

1. Memperkenalkan lebih luas kepada masyarakat besar, agar tau tentang 

Kedai Coffe 74. 

2. Membuat tampilan baru kepada Kedai Coffe 74 dari segi promosi agar 

lebih menarik dan menjadi perhatian masyarakat luas. 

3. Menarik simpati masyarakat untuk dapat mengenal lebih jauh tentang 

Kedai Coffe 74 dengan cara membuat desain promosi dengan hasil 

yang berkualitas dan kuantitas. 

4. Merancang strategi promosi yang unik, menarik, dan komunikatif agar 

masyarakat dapat mengenal dan tertarik pada Kedai Coffe 74. 

 

      

 



4. Batasan Masalah 

Sesuai dengan Indetifikasi masalah dan fokus masalah yang telah 

dipaparkan, maka batasan masalah yang dibebankan tugas akhir ini adalah 

mempromosikan dan  mempublikasikan Kedai Coffe 74 kepada masyarakat 

luas. Akan tetapi, dalam proses pemilihan desain promosi, penulis 

mempunyai batasan masalah dalam memilih jenis media promosi dan 

publikasi. Terlepas dari tujuan penulis dalam melakukan Tugas Akhir, 

terdapat berbagai batasan masalah dari pembuatan tampilan baru dari segi 

promosi, penulis sedikit kesulitan dalam pemilihan gambar dan bentuk tulisan 

serta kata kata untuk menghasilkan suatu tampilan baru yang semenarik 

mungkin dan elegan. Penulis juga memiliki masalah dalam pemilihan jenis 

media promosi yang akan dibuat, sebagaimana jenis – jenis media publikasi 

meliputi masyarakat luas dan kena pada sasaran. 

 

5. Metode Penelitian 

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

metode yang digunakan ,yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Dalam metode  studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan informasi yang diperoleh langsung dan mengamati secara langsung 

mengenai Kedai Caffe 74. 

b. Wawancara 

Dalam metode wawancara, penulis dapat memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya dengan cara melakukan tanya jawab dan 

bertatap muka antar penulis dengan orang yang bersangkutan dengan 

Kedai Caffe 74. 

c. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data 

yang telah ada dan sebagai bahan perbandingan. Penulis juga melakukan 

pendekatan dengan referensi buku-buku yang mengacu pada bidang yang 

berkaitan dengan objek penulis. 



6. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode  

penelitian dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. 

 

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 akandigunakan. 

 

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 berisikananalisis dari objek penelitian.  

 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DESAIN  

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk design.  

Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat yang  

nantinya akan dicetak dalam bentuk nyata.   

 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa  

yang telah dilakukan selama Tugas Akhir pada Kedai Coffe 74  

serta memberikan saran-saran terhadap sistem untuk  

meningkatkan usaha penjualan ditempat riset.  

  


