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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Saat ini perkembangan fotografi sudah mengalami peningkatan yang sangat 

pesat. Banyak dijumpai anak muda saat ini yang tertarik untuk mempelajari fotografi, 

karena banyak sekali yang dapat dipelajari dalam dunia fotografi. Dengan semakin 

banyaknya kamera digital yang beredar saat ini, anak muda semakin di permudah dalam 

mempelajari fotografi. Di Semarang, keberadaan fotografer yang semakin banyak ini 

ditunjukan dengan tingginya minat fotografer di Semarang dalam mengikuti ajang 

perlombaan fotografi yang diadakan di Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 1.1 Peminat Fotografi Di Semarang 

Sumber : liputan6.com 

 

Saat ini fotografi telah menjadi ajang bagi para peminat fotografi untuk 

berlomba-lomba menghasilkan karya melalui fotografi. Oleh karena itu, fotografi 

membuat banyak orang ingin menjadikannya sebagai suatu profesi seperti menjadi 

fotografer dalam acara-acara, seperti acara pernikahan, acara ulang tahun, dan acara 

lainnya. Hal tersebut mengakibatkan jumlah fotografer saat ini bertambah semakin 

banyak, sehingga persaingan antar fotografer pun semakin berat, dan menyebabkan 

kebanyakan fotografer saat ini mengalami hambatan dalam mencari calon pelanggan. 
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Media promosi sangat berperan penting terhadap fotografer. Karena dengan 

adanya media promosi, fotografer dapat mempromosikan brand sekaligus hasil 

karyanya kepada konsumen. Saat ini media promosi yang sering digunakan untuk 

mempromosikan sebuah bisnis salah satunya adalah sosial media. Berdasarkan kutipan 

artikel “Peran Sosial Media Bagi Bisnis Fotografi” karangan Ariespiskha (2012), 

sosial media dapat membantu bisnis fotografi dengan membangun brand, yang dapat 

dilakukan dengan berbagi konten yang relevan pada sosial media sehingga dapat 

membantu fotografer agar dikenal sesuai dengan keahliannya.  

Kendala yang terjadi saat ini adalah fotografer tersebut hanya terbatas oleh 

media promosi yang ada saat ini seperti instagram, dan facebook sehingga fotografer 

tersebut kurang dapat mengenalkan brand nya. Yang banyak terjadi saat ini adalah para 

fotografer tersebut memilih untuk saling menurunkan harganya jauh dibawah rata-rata 

agar bisa mendapatkan pelanggan (WartaRepublika, 2018). Apabila hal tersebut tidak 

segera diatasi, maka dalam jangka waktu yang panjang harga jasa fotografi akan 

semakin rendah, yang tentu akan merugikan semua fotografer dan menyebabkan profesi 

sebagai fotografer tersebut dinilai kurang menguntungkan. 

Melalui media promosi, fotografer akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat, 

sehingga fotografer akan lebih mudah mengembangkan usahanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas yang dapat dirumuskan, yaitu:  

a. Bagaimana merancang sebuah media promosi yang efektif untuk mempromosikan 

fotografer yang ada di Semarang? 

 

1.3 Tujuan Perancangan  

Adapun tujuan dari perancangan ini yaitu : 

a. Mempermudah fotografer yang ada di Semarang dalam menawarkan jasa 

fotografinya. 
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1.4 Manfaat Perancangan 

Adapun manfaat dari perancangan ini yaitu : 

1.4.1.1 Masyarakat  

- Mempermudah masyarakat yang sedang menawarkan jasa fotografer di  

Semarang 

1.4.1.2 Lembaga / Institusi 

- Menambah inovasi perancangan yang berkaitan dengan Media Promosi  

1.4.1.3 Penulis 

- Menambah pengalaman penulis untuk membuat sebuah perancangan media 

promosi  

 

1.5 Metodologi Perancangan 

1.5.1 User Research  

Batasan masalah dalam perancangan ini adalah perancangan media 

promosi bagi fotografer yang ada di wilayah regional Semarang, dengan 

pemilihan target audience berusia 18-50 tahun.  Pemilihan target audience 

yang dipilih adalah usia 18-50 tahun karena pada usia 18 tahun merupakan usia 

minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja , dan dipilih batasan 

usia hingga 50 tahun karena menurut data presentase pengguna internet di 

Indonesia pada usia diatas 54 tahun hanya sebesar 4,24% (Fitang Budhi A, 

2018). 

Oleh karena itu penulis mencari data dengan melakukan penyebaran 

kuisioner online, dan memperoleh data sebanyak 64 responden. 64 responden 

tersebut didapat melalui penyebaran kuisioner online pada instagram dan juga 

beberapa komunitas fotografi di Semarang. 

1. Dari 64 responden 79,7% responden berpendapat bahwa fotografer 

membutuhkan website sebagai media promosi, hal tersebut dikarenakan 

saat ini mereka hanya terbatas oleh media promosi yang sudah ada, seperti 

instagram, facebook, dan juga WhatsApp.  

2. Dari data yang diperoleh 85,9% responden belum pernah bergabung dengan 

suatu website promosi fotografer , dikarenakan website untuk promosi 

fotografer yang sudah ada saat ini memiliki lingkup yang terlalu luas 
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sehingga dirasa kurang efektif dalam membantu mempromosikan 

fotografer di Semarang. 

 

1.5.2 Insight 

Berdasarkan data kuisioner dan observasi yang didapat, perancangan 

media promosi untuk fotografer di Semarang sangatlah diperlukan, karena 

melalui media promosi tersebut para fotografer akan lebih mudah dikenal oleh 

masyarakat, dan dengan adanya media promosi tersebut dapat menciptakan 

peluang bagi para fotografer di Semarang untuk dapat dikenal lebih luas lagi. 

 

1.5.3 Background Research  

Permasalahan yang muncul adalah media promosi sangatlah dibutuhkan 

oleh para fotografer, untuk keperluan memperkenalkan jasa mereka kepada 

masyarakat di kota Semarang, karena media promosi untuk para fotografer 

sangatlah terbatas.  

Dalam perancangan ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan 

data yaitu dengan menggunakan metode observasi, kuisioner, studi komparasi, 

dan studi pustaka. Observasi digunakan untuk memperoleh data melalui 

pengamatan pada fotografer-fotografer saat ini.  

Metode berikutnya adalah metode kuisioner yang disebarkan secara 

langsung melalui instagram dan juga penyebaran pada beberapa komunitas 

fotografi yang ada di Semarang. Melalui metode ini penulis dapat mengetahui 

secara langsung apa permasalahan yang dialami oleh para fotografer, serta untuk 

mengetahui apa kebutuhan dari para fotografer tersebut, sehingga perancangan 

ini akan berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan target audience. 

Metode lain dari perancangan ini adalah metode studi komparasi, 

melalui metode ini dapat diperoleh data mengenai perancangan media promosi 

lain yang kemudian dapat dibandingkan dengan perancangan yang saat ini 

dilakukan. Melalui metode ini dapat menjadi metode yang cukup efektif karena 

dapat mebandingkan secara langsung, sehingga dapat diketahui perbedaannya 

dengan perancangan media promosi lain yang sudah ada. 



5 
 

Dalam perancangan ini penulis juga menggunakan metode studi pustaka 

untuk mendapatkan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat 

dipercaya, seperti buku, artikel, majalah, dan internet. 

 

1.5.4 Initial Concept 

Melalui data yang diperoleh dari hasil User Research dan Background 

Research muncul sebuah ide untuk dapat dijadikan sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut diatas, yaitu dengan melakukan perancangan media 

promosi berupa Website yang nantinya dapat menjadi sebuah tempat bagi para 

fotografer untuk dapat mengenalkan brand ataupun jasanya kepada masyarakat. 

Pada website ini akan dikhususkan untuk fotografer yang ada di Semarang.  

Melalui Website tersebut para fotografer dapat mempublikasikan hasil 

portfolionya, sehingga dengan demikian brand fotografer tersebut akan menjadi 

lebih mudah untuk dikenal masyarakat. 
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1.6 Skema Perancangan  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.2 Skema Perancangan 

        ( Sumber : Dokumen Pribadi ) 
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1.7 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dibutuhkan dalam sebuah perancangan untuk dijadikan 

sebagai referensi dan juga untuk mengetahui penelitian-penelitian serupa yang sudah 

ada sebelumnya, sehingga peneliti dapat menganalisis perbedaan – perbedaan yang 

terdapat pada penelitian terdahulu dan sekarang. Berikut adalah beberapa referensi 

penelitian yang digunakan peneliti : 

1. Penelitian berjudul “Pemanfaatan Internet Sebagai Media Promosi 

Pemasaran Produk Lokal Oleh Kalangan Usaha Di Kota Makassar” oleh 

Ahyuna, M.Djabir Hamzah, dan M. Najib HM mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013. Penelitian 

ini menjelaskan mengenai keunggulan penggunaan media internet sebagai 

media promosi karena sangat mudah untuk dijangkau. Dari penelitian ini 

memperoleh hasil bahwa Pengusaha produk lokal Makassar memanfaatkan 

media internet dengan menggunakan direct marketing terhadap produk – 

produk yang ditawarkan pada internet. Persamaan jurnal tersebut dengan 

perancangan ini adalah terdapat persamaan pada penggunaan media internet 

yaitu berupa website. Sedangkan perbedaan dari jurnal tersebut dengan 

perancangan ini adalah pada objek yang dituju. Pada jurnal tersebut 

berfokus pada pemasaran produk lokal di Makassar , sedangkan pada 

perancangan ini berfokus pada pemasaran Fotografer di Semarang.  

2. Penelitian berjudul “Pemanfaatan Website Sebagai Media Penunjang 

Promosi dan Penjualan UKM Sonya Art Shop Bandung” oleh Kristi 

Noviala Sianipar mahasiswi jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama Bandung tahun 2013. Dari penelitian ini dapat 

diperoleh hasil bahwa Website yang digunakan oleh Sonya Art Shop 

merupakan website sebagai sarana untuk menyampaikan informasi 

mengenai produk-produk penjualan kepada masyarakat luas melalui media 

komunikasi internet. Persamaan jurnal tersebut dengan perancangan ini 

adalah persamaan pada penggunaan media website sebagai media promosi. 

Sedangkan perbedaan dari jurnal tersebut dengan perancangan ini adalah 

pada jurnal tersebut website berperan sebagai penunjang usaha Sonya Art 

Shop, sedangkan pada perancangan ini website hanya berperan sebagai 
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media promosi untuk memperkenalkan fotografer-fotografer yang ada di 

Semarang. 

3. Penelitian berjudul “Penggunaan Internet Sebagai Media Promosi UMKM 

Harmoni Di Desa Kembangan Baki Sukoharjo” oleh Yolanda Gilang Arya 

Pradipta Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultan Komunikasi dan 

Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Melalui 

penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan internet pada saat ini sudah 

banyak digunakan untuk mengikuti perkembangan zaman, karena lebih 

memudahkan untuk mempromosikan produk secara online dan dalam 

jangkauan yang lebih luas. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan 

perancangan ini ada pada penggunaan media yang berbeda. Pada penelitian 

tersebut media yang digunakan berupa media sosial dan aplikasi chatting 

online . Sedangkan pada perancangan ini media internet yang digunakan 

adalah berupa website. 

 

 

 

1.8 Studi Komparasi 

 

Beberapa refrensi yang dapat berkaitan dengan perancangan ini adalah :  

Penelitian yang berjudul “Perancangan Website Sebagai Media Promosi Classic 

Photography Di Surabaya Dan Media Pendukung Lainnya” ( Denise Kusuma, n.d. 

). Pada penelitian ini website merupakan media interaktif yang memiliki jaringan 

yang luas sehingga sangat komunikatif dan informatif, serta selalu up- to- date. 

Penelitian lain yang berjudul “Perancangan Website Sebagai Media 

Promosi Dan Penjualan Pada Home Industry Abon” (SK Dewi, 2016 ). Pada 

penelitian ini dikatakan bahwa dengan adanya Website, kegiatan pemasaran akan 

lebih efektif dan bisa menaikan omset penjualan.  

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Perancangan Website Sebagai Media 

Promosi Dan Penjualan Produk” ( VMM Siregar, 2018 ). Pada Penelitian ini 

Website yang telah dibuat dapat memperluas ruang lingkup promosi dikarenakan 

berbasis web yang dapat diakses di berbagai tempat dan daerah, selain itu 

konsumen juga diberikan kemudahan dalam pemilihan produk karena pada web ini 

telah dilengkapi fasilitas info produk secara rinci. Dan website juga memberikan 
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kemudahan pada admin dalam mengolah produk karena semua fitur tersusun secara 

sistematis. 

 

1.8.1 Komparasi Bentuk  

Refrensi bentuk tampilan Website yang dapat berkaitan dengan 

perancangan ini adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.3 Contoh Halaman Awal Website  

Sumber : bridestory.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.4 Contoh Halaman Utama Website  

Sumber : bridestory.com 
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Gambar  1.5 Halaman Vendor Website 

Sumber : bridestory.com 

 

 

Melalui studi komparasi dapat diperoleh manfaat untuk mengetahui 

bagaimana bentuk tampilan dari website sejenis terdahulu, sehingga dapat 

di jadikan sebagai pembanding agar dapat menciptkan suatu perancangan 

baru yang lebih baik dari perancangan yang terdahulu.   


