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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dimana sekarang ini lebih banyak 

didominasi oleh kehadiran anak-anak muda yang selalu menuntut perubahan 

serta  memiliki sikap idealis dan juga kreatif, dimana selalu ingin mencari 

keunikan dan  kebebasan dalam berekspresi baik dalam pemikiran, 

penampilan, dan selera dalam musik. 

Saat ini tempat yang sedang digemari oleh anak-anak muda di Kota 

Pangkalpinang untuk berkumpul, nongkrong dan tempat makan selain di mall 

adalah cafe dan coffee shop. Sehingga tidak heran jika sekarang mulai 

menjamur tempat-tempat seperti itu, respon dari masyarakat pun sangat 

beragam terutama dari kalagan anak-anak muda, belakangan ini mungkin cafe 

atau coffee shop sudah tidak hanya ada di kota-kota besar saja, namun sudah 

mulai merambah juga ke daerah kota pinggiran. Karena cafe dan coffee shop 

sekarang sudah tidak lagi diperuntukan untuk anak-anak muda saja,melainkan 

sudah mulai banyak keluarga,dan bahkan banyak juga para pelaku bisnis 

membicarakan masalah pekerjaan, rapat bahkan bertemu dengan klienpun 

dilakukan disana, karena cafe dan coffee shop sekarang sudah tidak hanya 

menjual aneka makanan dan minuman saja,melainkan juga menjual suasana 

juga tempat demi memberikan kenyaman bagi para pengunjung, ditambah lagi 

sekarang juga sudah banyak cafe dan coffee shop memberikan fasilitas hot 

spot/pengaksesan internet secara cepat dan gratis sehingga membuat para 

pengunjung nyaman berlama-lama disana. 

Seiring dengan pekembangannya cafe dan coffee shop juga sudah tidak 

hanya menjadi tempat nongkrong dan makan saja,melainkan sudah menjadi 

gaya hidup dan trend center bagi masyarakat perkotaan. Mungkin sudah 

banyak sekali cafe dan coffee shop yang mulai bermunculan dikota 

Pangkalpinang, namun Semerbak Coffeee mungkin salah satu cafe yang 
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memiliki konsep yang baru, yaitu dengan mengabungkan sebuah unsur 

permainan Gaple dan Music, beda dengan cafe dan coffee shop di tempat lain, 

karena kebanyakan hanya mengusung tema tenang dan nyaman saja, mungkin 

bagi beberapa orang tidak suka akan hal itu karena terlihat terlalu mahal dan 

resmi. 

Selain itu dari segi harga Semerbak Coffee masih tergolong terjangkau 

bila dibandingkan dengan cafe-cafe ditempat lain, sehingga tidak heran jika 

para pelangannya kebanyakan adalah para pelajar. Karena mungkin masalah 

yang sering dihadapi oleh para pengusaha dan pengelola cafe dan coffee shop 

diKota pangkalpinang khususnya adalah dari segi harga makanan dan 

minuman yang kebanyakan tidak terjangkau oleh para pelajar, belum lagi 

ditambah dengan adanya biaya PPN dicafe dan coffee shop tertentu sehingga 

membuat banyak orang jera untuk datang lagi kesana, mungkin kebanyakan 

target market dari cafe dan coffee shop diKota pangkalpinang hanya ditujukan 

untuk kalangan menengah keatas saja. 

Untuk itu saya ingin mengambil tema Perancangan Promosi Semerbak 

Coffee Melalui Media Desain Komunikasi Visual. Untuk  mendukung 

suksesnya perancangan promosi tersebut,  saya menggunakan media Desain  

Komunikasi Visual dan media yang dipakai untuk melakukan promosi 

tersebut atara lain melalui Brosur, kartu nama, katalok, kalender dan 

Mug/gelas. Dengan adanya penambahan unsur desain pada media promosi 

akan dapat mendukung kesuksesan dalam sebuah perancangan promosi 

tersebut. 

 

2. Rumusan Masalahan 

Dari uraian-uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa masalah dihadapi  

untuk mempromosikan Semerbak  Coffee antara lain: 

a. Bagaimana merancang strategi promosi yang menarik, dan komunikatif 

untuk mempromosikan Semerbak Coffee melalui media desain 

komunikasi visual? 
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b. Bagaimana memilih media promosi yang tepat dan efektif untuk 

mempromosikan Semerbak Coffee melalui media multimedia? 

 

3. Tujuan Penulisan 

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

masyarakat dapat mengenal dan tertarik pada Semerbak Coffee. 

b. Memilih media promosi yang tepat dan efektif yaitu dengan menggunakan 

media di atas dan bawah, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan 

tertarik dengan promosi yang dirancang, agar dapat secara tepat mencapai 

target yang diinginkan. 

 

4. Batasan Masalah 

Sesuai dengan Indentifikasi masalah dan fokus masalah yang telah 

dipaparkan, maka batasan masalah yang dibebankan tugas akhir ini adalah 

mempromosikan dan mempublikasikan Semerbak Coffee kepada masyarakat 

luas. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode 

yang digunakan, yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Dalam metode ini, penulis terjun langsung 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 dan narasumber. 

c. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data 

yang telah ada dan sebagai bahan perbandingan. Penulis juga melakukan 
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pendekatan dengan referensi buku-buku yang mengacukan pada bidang 

berkaitan dengan objek penulis. 

 

6. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 

belakang, masalah, tujuan penulis, 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. Teori singkat mengenai 

konsep yang disetujui dan hubungan antara hadware 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 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai  implementasi bentuk 

desain, Berupa gambaran tentang, desain apa yang telah dibuat 

yang nantinya akan dicetak dalam bentuk nyata. Serta penjelasan 

tentang video yang akan dibuat. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa 

yang telah dilakukan selama Tugas Akhir pada Semerbak Coffee 

serta memberikan saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan 

usaha penjualan ditempat riset. 
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