
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan outdoor merupahkan suatu kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. 

Kegiatan outdoor menjadi kegiatan atau bahkan sebuah pekerjaan yang sering 

dilakukan oleh banyak orang. Kegiatan outdoor dilakukan pada umumnya untuk 

berolahraga, mengisi waktu liburan ataupun meningkatkan kebersamaan bersama 

teman-teman. Salah satu kegiatan outdoor yang paling sering dilakukan dan paling 

banyak diminati adalah mendaki gunung. Pada tahun 2014 Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango setiap minggunya mengeluarkan 600 ijin pendakian yang 

tersebar di 3 titik masuk yaitu di jalur cibodas, gunung putri dan salabintana. Di 

tempat lainnya seperti taman nasional gunung rinjani setidaknya mencatat terdapat 

10.200 pengunjung yang melakukan pendakian di tahun yang sama dikutip dari 

situs organiasi https://www.change.org. 

Dalam menjalankan kegiatan outdoor tentunya diperlukan peralatan yang 

memadai untuk memudahkan dan menjaga keselamatan pengiat kegiatan outdoor. 

Peralatan outdoor umumnya memiliki bagian-bagian dan sistem yang berbeda 

dengan peralatan yang kita gunakan sehari-hari, sehingga penggunaan peralatan 

khusus outdoor menjadi sangat penting. Hal ini dikarekanan penggunaan peralatan 

khusus ini tidak hanya memudahkan pengiat, namun juga dirancang khusus untuk 

kepentingan kegiatan outdoor, sehingga memiliki fungsi yang tepat dan maksimal. 
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Di Indonesia terdapat beberapa brand lokal yang menyediakan peralatan outdoor 

yang memiliki kualitas baik, salah satunya adalah Avtech Adventure.  

Avtech Adventure merupakan sebuah merek penyedia produk peralatan 

outdoor yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1996. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Deddy Avtech juga sempat diterima baik oleh 

masyarakat. Namun setelah penulis melakukan kuesioner mengenai pengetahuan 

konsumen terhadap Avtech Adventure, hasil kuesioner menyatakan bahwa 

sebagian besar konsumen belum mengetahui produk dan kualitas Avtech 

Adventure, bahkan para penggiat kegiatan outdoor pemula cenderung belum 

mengetahui Avtech Adventure. Hal ini menyebabkan Avtech Adventure cenderung 

kurang diminati oleh konsumen, terutama penggiat kegiatan outdoor pemula. 

Kurangnya pengetahuan mengenai produk dan kualitas Avtech Adventure 

dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh Avtech Adventure, 

hingga pada akhirnya informasi produk dan kualitas Avtech Adventure tidak 

tersampaikan dengan baik ke konsumen. Alhasil, konsumen cenderung lebih 

percaya dan memilih untuk membeli peralatan outdoor lain melalui rekomendasi 

kerabat 

Melihat hal ini, brand Avtech Adventure membutuhkan perancangan 

promosi yang efektif dan tepat sasaran guna memperkenalkan produk dan 

kualitasnya. Perancangan promosi perlu dilakukan agar Avtech Adventure dapat 

bersaing dengan competitor peralatan Outdoor lokal lainnya. Disamping itu, 

promosi juga perlukan untuk meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen akan 

produk dari brand lokal ini.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang ulang promosi produk peralatan outdoor Avtech 

Adventure? 

1.3. Batasan Masalah 

Perancangan ulang promosi produk peralatan outdoor Avtech Adventure harus 

memiliki batasan-batasan agar tidak terlalu luas saat pembahasannya. Pembahasan 

ini akan dibatasi seputar: 

1. Demografi  

Target audience dalam Perancangan ulang promosi produk kegiatan 

outdoor Avtech Adventure adalah para penggiat atau pemula kegiatan 

outdoor remaja dewasa laki-laki dan perempuan yang berumur kisaran 17-

25 tahun berstatus kelas ekonomi SES B. 

2. Geografi 

Target audiens dalam Perancangan ulang promosi produk peralatan gunung 

Avtech Adventure para pengiat dan pemula yang berdomisili di daerah 

JABODETABEK. 

3. Psikografi 

Target audiens dalam Perancangan ulang promosi produk peralatan gunung 

Avtech Adventure memiliki kertertarikan terhadap kegiatan outdoor, 
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memiliki hobi travelling, ingin mencoba hal-hal baru, ingin menjadi pecinta 

alam, dan tidak memiliki peralatan gunung yang memadai. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang ulang promosi produk peralatan outdoor Avtech Adventure.  

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat dari perancangan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis  

Melalui perancangan ulang ptomosi produk peralatan outdoor Avtech 

Adventure ini diharap dapat membantu penulis untuk bisa 

mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu desain yang didapat 

semasa studi, serta meningkatkan potensi penulis di dalam bidang 

desain grafis khususnya perancangan promosi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

2. Manfaat bagi orang lain 

Melalui perancangangan ini penulis berharap agar dapat membantu 

brand Avtech Adventure untuk menyampaikan informasi produk dan 

kualitasnya melalui perancangan promosi sehingga citra dari brand 

yang sempat tenggelam dapat meningkatkan kembali.  

 

3. Manfaat bagi Universitas  
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Melalui perancangan promosi ulang produk peralatan gunung Avtech 

Adventure penulis berharap, karya penulis dapat menjadi sumber 

literature mengenai perancangan promosi. Tugas akhir ini juga dapat 

menjadi refrensi mahasiswa lain yang akan mengambil topik terkait 

dimasa yang akan datang. 
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