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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Bangka Belitung merupakan salah satu tujuan wisata dengan keindahan alam 

yang begitu indah, dan keunikan budaya Bangka Belitung menjadi daya tarik utama 

bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Kesuksesan pariwisata Bangka Belitung ini tidak lepas dari mempromosikan 

tempat tujuan wisata yang dilakukan oleh pemerintah Bangka Belitung. Promosi 

tersebut memperkenalkan Bangka Belitung kedunia internasional dan terus 

berkembang hingga menjadi seperti saat ini. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, Bangka Belitung semakin meningkat pesat dalam mempromosikan 

tempat wisata dan budayanya sehingga pulau ini menjadi salah satu tujuan wisata 

yang cukup terkenal di Indonesia. Bangka Belitung sebagai daerah tujuan wisata 

yang memiliki beragam tempat tujuan perjalanan dan rekreasi, serta memiliki 

banyak prasarana pariwisata yang merupakan fasilitas yang memungkinkan proses 

kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar sehingga memudahkan setiap 

orang yang terlibat dalam berwisata. 

Agen perjalanan memberikan para wisatawan 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 pula oleh CV. Satria Mandiri Tour dan Travel yang menyediakan 

jasa perencanaan dan pengaturan perjalanan. Mengingat usia perusahaan yang 

masih baru maka diperlukan media promosi yang memadai dan efektif untuk 

meningkatkan eksistensi CV. Satria Mandiri Tour dan Travel di mata konsumen. 

Dimana dengan desain multimedia promosi tersebut diharapkan mampu menjadi 

solusi perkembangan perusahaan kedepannya agar mampu bersaing dengan 

perusahaan agen perjalanan yang lain. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis merumuskan permasalahan ke dalam pokok-pokok permasalahan 

utama, diantaranya: 

a) Bagaimana mendesain media komunikasi visual dan audio visual yang 

komunikatif dan efektif dalam promosi CV. Satria Mandiri tour dan travel. 

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

Satria Mandiri Tour dan Travel. 

1.3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi, disini penulis ingin mengetahui media 

promosi yang mampu mendukung promosi CV. Satria Mandiri Tour dan 

Travel, dan untuk dapat mengetahui proses perancangan media komunikasi 

visual dan audio visual yang efektif dalam mendukung CV. Satria Mandiri 

Tour dan Travel. 

1.4. Batasan Masalah 

     Agar nantinya pembahasan tidak terlalu luas, maka permasalahan yang 

diangkat akan dibatasi hanya pada perancangan media komunikasi visual dan 

audio visual untuk mendukung promosi CV. Satria Mandiri Tour dan Travel 

mulai dari proses perancangan sampai dengan tahap akhir berupa perwujudan. 

1.5. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memusatkan 

perhatian secara mendalam pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data 

yang di ambil untuk mendukung metode tersebut adalah: 

a) Observasi 

Penulis mengadakan kunjungan langsung ke tempat penelitian dengan 

mengikuti secara langsung perkembangan CV. Satria Mandiri Tour dan Travel, 

Sehingga dapat diketahui tentang permasalahan yang dihadapi dalam 

merancang media komunikasi visualnya. 
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b) Wawancara 

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan CV. Satria 

Mandiri Tour dan Travel, dan staff lainnya untuk memperoleh data yang 

diperlukan berhubungan dengan media promosi tersebut. 

c) Kepustakaan 

Cara pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, internet, media cetak 

dan sumber acuan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diambil, untuk mencari pendekatan guna mencari pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan cara penampilan isi pesan baik ilustrasi maupun teks 

dalam merancang sebuah media komunikasi visual dan audio visual dalam 

promosi diatas. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

  Sesuai dengan lingkup pembahasan tugas akhir ini, dan agar mendapat 

gambaran yang jelas dan singkat mengenai desain komunikasi visual sebagai 

sarana promosi pada CV. Satria Mandiri Tour dan Travel, penulisan laporan 

Tugas Akhir ini, pembahasan dan penjelasannya dibagi menjadi lima bab yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan, 

batasan masalah, metode penelitian, sistematika penulisan. 

 

BAB II  ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Bab ini memuat tentang tinjauan organisasi/perusahaan dan 

menjelaskan Spesifikasi Teknologi hardware, Spesifikasi Software 

yang digunakan perusahaan. 
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BAB III  ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang berisi 

konsep desain, draft, dan materi dari objek yang diteliti. Analisa 

objek yang berisikan analisa 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 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat beberapa kesimpulan 

dari analisa yang telah dilakukan, selanjutnya akan memberikan 

saran dan langkah perbaikan dari masalah yang di hadapi. 

 

 


