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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Indonesia 

merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang besar 

sehingga memberikan modal besar bagi sektor pariwisata. Dengan potensi wisata alam, 

budaya dan tujuan-tujuuan wisata yang banyak menjadi daya tarik sendiri dalam sektor 

pariwisata ini. 

Bangka Belitung merupakan salah satu tujuan wisata tersebut dengan keindahan alam dan 

keunikan budaya Bangka  Belitung menjadi daya tarik  utama datangnya wisata-wisatawan, 

baik wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Kesuksesan pariwisata Bangka Belitung ini tidak dapat dilepaskan dari promosi sebagai 

tempat tujuan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Bangka Belitung. Promosi-promosi 

tersebut memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia internasional dan terus berkembang 

hingga menjadi seperti saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, promosi-promosi 

Bangka Belitung makin meningkat pesat hingga pulau ini menjadi salah satu tujuan wisata 

yang cukup terkenal. Bangka Belitung sebagai daerah tujuan wisata memiliki beragam tempat 

tujuan perjalanan  dan rekreasi, namun kekurangan dari pariwisata di Bangka Belitung ini 

sendiri adalah minimnya infrastruktur akses menuju tempat wisata. Hal tersebut membuat 

biaya transportasi kelokasi yang dipromosikan menjadi mahal, dengan kekurangan itulah 

CV.ASOKA WISATA mencoba mewujudkan dan meperbanyak prasarana pariwisata yang 

merupakan fasilitas yang memungkinkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan 

lancar sehingga  memudahkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan berwisata. 

 Agen perjalanan memberikan para wisatawan kemudahan-kemudahan dalam 

mempersiapkan perjalanan wisata mereka. Banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke 

Bangka Belitung  menjadikan pulau ini menjadi tempat yang sangat ideal sebagai tempat 

mengembangkan usaha jasa agen perjalanan dan penjualan tiket maskapai penerbangan. 

 Hal ini dilihat oleh CV.ASOKA WISATA yang menyediakan jasa perencanaan dan 

pengaturan perjalanan. Mengingat usia perusahaan yang masih baru di Bangka Belitung ini  
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maka diperlukan media promosi yang memadai dan efektif untuk meningkatkan eksistensi 

CV.ASOKA WISATA di mata konsumen,diamana desain media promosi tersebut 

diharapkam mampu menjadi solusi perkembangan perusahaan kedepannya agar mampu 

bersaing dengan perusahaan agen perjalanan yang lain.  

1.2.  Rumusan Masalah 

 Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan permasalahan kedalam pokok-pokok permasalahan utama,diantaranya: 

a. Bagaimana mendesain media komunikasi visual yang komunikatif dan efektif    

   dalam promosi CV.ASOKA WISATA 

b. Media-media apa saja yang efektif untuk melakukan kegiatan promosi    

    CV.ASOKA WISATA 

1.3. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan masalah yang dihadapi maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penulisan, diantaranya: 

a. Ingin mengetahui media promosi yang mampu mendukung promosi  CV.ASOKA 

WISATA 

b. Mengetahui proses prancangan media komunikasi visual yang efektif          dalam 

mendukung CV.ASOKA WISATA  

 

1.4.Ruang Lingkup 

 Agar nantinya pembahasan tidak terlalu luas, maka peramasalahan yang diangkat 

akan dibatasi hanya pada perancangan media komukasi visual untuk mendukung promosi 

CV.ASOKA WISATA mulain dari proses prancangan sampai dengan tahap akhir berupa 

perwujudan dalam bentuk paper  yang akan membahas proses pembahasan tentang desain 

komunikasi visual sebagai sarana promosi pada, Kartu Nama, Logo, Mug, Spanduk, 

Gantungan Kunci, Katalog, Outlate, Dvd di CV.ASOKA WISATA. 

1.5.  Metode Penelitian  
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Metode yang digunankan dalam penelitian ini yaitu dengan memusatkan perhatian 

secara mendalam pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diambil untuk 

mendukung metode tersebut adalah : 

a. Observasi 

Meninjau dan mengunjungi langsung ke CV.ASOKA WISATA untuk mencari dan 

mengumpulkan data dari sumbernya dengan cara melakukan pengamatan terhadap 

masalah yang dijadikan objek oleh penulis. 

b. Wawancara  

Dalam metode wawancara , penulis dapat memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka antar penulis 

narasumber. 

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 mengacukan pada bidang berkaitan dengan objek penulis. 

 

1.6.   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam    beberapa bab 

yang tersusun sebagai berikut : 

      BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam hal ini menjelasklan secara umum mengenai latar  belakang,     

masalah, tujuan penulis, batasan permasalahan, metode penelitian dan 

sistematis laporan Tugas Akhir 

     BAB 11  ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

dalam bab ini menjelaskan mengenai teori singkat tentang hardware dan 

software yang digunakan. Teori singkat mengenai konsep yang disetujui dan 
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hubungan antara hardware dan software  pendukung yang sudah dan akan 

digunakan 

     BAB III  ANALISA 

Dalam bab ini dibahas mengenai objek penelitian yang berisi konsep desain 

dan materi dari objek yang diteliti. Analisa objek yang berisikan analisis dari 

objek penelitian 

     BAB IV IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk desain, 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 CV.ASOKA WISATA serta memberikan 

saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan usaha penjualan ditempat 

riset 

 


