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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan informasi menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat pada umumnya. Informasi yang dibuat dengan pendukung yang 

sesuai misalnya teknologi saat ini, dan dari hasil teknologi tersebut bisa 

menghasilkan berbagai bentuk informasi. Suatu instansi atau organisasi agar 

dikenal oleh masyarakat akan lebih baik jika mempunyai penghubung yang 

tepat, salah satunya yaitu informasi. Mereka akan dimudahkan untuk 

mengetahui suatu instansi atau organisasi yang suatu saat jika mereka 

membutuhkan jasa ataupun kebutuhan lainnya bisa melalui informasi yang 

disebarkan melalui media cetak ataupun media komunikasi. Dari hal itu juga 

akan menguntungkan bagi  instansi atau organisasi untuk mengembangkan 

dan memajukan usahanya. Informasi yang dihasilkan pun harus bisa dibuat 

dengan tujuan agar masyarakat tertarik, mudah diterima, dan dipahami 

dengan mudah. Setiap instansi tentunya ingin dikenal oleh kalangan 

masyarakat dari apa yang dijualnya atau jasa yang ditawarkan. Untuk itu 

promosi merupakan hal yang tepat sehingga para produsen dan penyedia jasa 

bisa menawarkan barang dan jasanya kepada konsumen yang membutuhkan.  

Adiela Wedding Organizer merupakan salah satu usaha yang melayani 

wedding organizer. Seperti yang kita ketahui wedding organizer merupakan 

usaha yang bergerak dibidang jasa yang melayani para konsumen untuk 

mempersiapkan rangkaian acara pernikahan secara total. Pernikahan 

merupakan suatu momen berharga yang senantiasa ingin dipersiapkan dengan 

harapan menjadi momen yang indah dan tidak terlupakan. Untuk 

mempermudah bagi setiap calon pasangan dalam mempersiapkan pernikahan 

mereka tentunya membutuhkan jasa ataupun seseorang yang bisa 

memanajemen acara pernikahan tersebut sehingga berjalan dengan lancar.  
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Pada Adiela Wedding Organizer masih menggunakan logo lama dan 

saat ini sedang dalam perencanaan logo baru, disini penulis akan 

menyelesaikan atau menyempurnakan logo yang akan menjadi ciri khas 

Adiela Wedding Organizer dan menggambarkan sebagai tempat usaha yang 

lebih profesional dalam melayani kebutuhan dan permintaan konsumen. 

Tidak hanya itu penulis akan membuat beberapa media promosi dengan 

mendesain katalog yang mencakup berbagai paket yang disediakan oleh 

Adiela Wedding Organizer dan beberapa stationary agar lebih mudah dan 

efektif menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa Adiela Wedding 

Organizer.  

Maka dari itu penulis mengambil judul “PENERAPAN DESAIN DAN 

MULTIMEDIA SEBAGAI SARANA PROMOSI PADA ADIELA 

WEDDING ORGNIZER” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membahas 

mengenai cara memperkenalkan Adiela Wedding Organizer kepada 

masyarakat umum dengan menggunakan media promosi melalui katalog, 

stationary dan logo. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Bagaimana cara mendesain logo yang menjadi ciri khas pada Adiela 

Wedding Organizer. 

2. Bagaimana membuat stationary dan media promosi yang  menarik dan  

tidak membosankan bagi para pembaca.  

3. Bagaimana membuat video profil perusahaan untuk memperkenalkan 

Adiela Wedding Organizer ke berbagai kalangan. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibahas: 

1. Pembuatan logo Adiela Wedding Organizer menampilkan profil 

perusahaan dengan arti dan makna yang khusus dan didesain 

menggunakan Corel Draw X7. 
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2. Desain promosi yang akan dibuat diantaranya, yaitu katalog, spanduk dan 

kartu nama yang didesain menggunakan Adobe Photoshop CS6 dan 

dalam pembuatan brosur  menggunakan Corel Draw X7. 

3. Aplikasi untuk mengedit video profil perusahaan menggunakan Ulead 

VideoStudio 11. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu 

mempromosikan dan memperkenalkan jasa yang disediakan oleh Adiela 

Wedding Organizer agar  lebih dikenal oleh masyarakat atau calon 

konsumen sebagai usaha jasa yang melayani persiapan rangkaian acara 

pernikahan yang lebih berpengalaman dan profesional dari wedding 

organizer lainnya yang berada di Pangkalpinang. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan 

a. Usaha jasa Adiela Wedding Organizer akan lebih dikenal terbaik 

oleh masyarakat umum dan menjadi pilihan yang tepat untuk 

mempersiapkan acara pernikahan. 

b. Dalam memperoleh konsumen yang memerlukan jasa pun akan 

lebih efektif dan efisien. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

a. Menambah wawasan dan pengalaman dalam mengimplemetasikan 

ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan. 

b. Mahasiswa bisa membandingkan ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan dengan praktek secara langsung. 

c. Menjadikan mahasiswa lebih mandiri dalam menghadapi dunia 

kerja serta dalam pemecahan masalah.  

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Tahapan yang berkaitan dengan metedologi yang digunakan adalah 

sebagai  berikut: 
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1. Wawancara 

Dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada 

pemilik usaha Adiela Wedding Organizer yang bersedia meluangkan 

waktunya untuk memberikan informasi dan sebagai bahan penelitian. 

2. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung pada objek penelitian dan 

pengumpulan data diperoleh dengan mengunjungi tempat usaha serta 

mengabadikan proses persiapan sebelum acara pernikahan dan momen-

momen dari acara pernikahan yang telah dipersiapkan oleh Adiela 

Wedding Organizer. 

3. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dengan referensi buku-buku dan sumber  

lainnya yang mengacu pada penelitian yang dilakukan.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini mempunyai sisematika penulisan yang terdiri 

dari beberapa bab, antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan Tugas Akhir. Diantaranya yaitu latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode 

pengumpulan data, sistematika penulisan. 

BAB II : ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Bab ini berisikan tentang sejarah tempat instansi beserta struktur 

organisasi yang ada pada instansi tersebut. Teori tentang 

hardware dan hardware yang digunakan. Teori tentang software 

dan software yang digunakan beserta teori singkat tentang konsep 

desain yang telah disetujui dan hubungannya dengan hardware 

dan software yang digunakan. 
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BAB III : ANALISA SISTEM 

Bab ini membahas tentang objek penelitian, analisis objek, 

proposal konsep desain, dan konsep desain ajuan yang 

menjelaskan konsep desain yang akan dibuat dan dikembangkan.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Bab ini menjabarkan referensi dari desain yang dibuat yaitu 

berupa gambaran desain yang akan dicetak dan berisi ide dan 

tema desain yang dibuat dalam bentuk 2D dan produk jadi.  

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil analisa 

yang diteliti. 


