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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sampah plastik merupakan sebuah masalah yang dihadapi Indonesia, berdasarkan data dari 

Jambeck Research Group (2015) sampah plastik yang dibuang ke laut oleh Indonesia sebesar 187.2 

ton dan merupakan peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina yang 

mencapai 262,9 juta ton. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) yang dikutip oleh Tri Wahyuni, CNN Indonesia, yang menyatakan bahwa 

persoalan sampah sudah meresahkan Indonesia. KLHK juga menyebutkan penggunaan kantong 

plastik dari 100 toko anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) saja sudah 

mencapai 10,95 juta lembar dalam satu tahun, jumlah tersebut setara dengan 65,7 hektare kantong 

plastik. 

 Penggunaan kantong plastik di Indonesia memang masih terlalu banyak, menurut data dari 

Greeneration Indonesia yang dikutip oleh Tiza Mafira, change.org,  rata-rata penggunaan kantong 

plastik per orang adalah 700 lembar per tahun dan 4000 ton per hari untuk seluruh Indonesia. Dan 

dalam proses produksi kantong plastik tersebut dapat menghabiskan 12 juta barel minyak bumi 

setiap tahun. Dengan banyaknya penggunaan kantong plastik tersebut, pemerintah memberikan 

kebijakan kantong plastik berbayar dengan tujuan mengurangi penggunaan kantong plastik 

sekaligus sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah No.81 tahun 2012 tentang pengelolaan 

sampah pada tanggal 21 Februari 2016.  

Berkaitan dengan penggunaan kantong plastik ini terdapat perusahaan yang menjual produk tas 

belanja pengganti kantong plastik, yaitu tas baGoes, bag for good. Tas baGoes sudah berdiri dari 
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tahun 2008 dan berlokasi di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, perusahaan ini memiliki 

tujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan produk tas mereka 

yang setara dengan 1000 penggunaan kantong plastik, selain itu tas baGoes juga memberikan 7% 

dari keuntungan penjualan kepada gerakan #dietkantongplastik.  Konsep tas baGoes sendiri adalah 

menggantikan penggunaan kantong plastik dengan bahan polyester, nylon, katun dan kain lain 

yang non-recycle namun tahan lama.  Berdasarkan wawancara dengan bapak Dicky Ahmad selaku 

pengelola tas baGoes menyatakan bahwa awareness masyarakat terhadap penjualan produk ini 

masih belum maksimal karena belum adanya media promosi yang tepat untuk produk tas baGoes 

ini.  

Penulis juga melakukan wawancara secara langsung kepada 20 ibu-ibu yang sedang berbelanja di 

minimarket dan berdomisili di daerah Jakarata dan Tangerang pada tanggal 9 Maret 2016 dengan 

hasil 18 dari 20 ibu-ibu masih belum mengetahui tas baGoes ini. 

Alasan tersebut mendorong penulis untuk merancang media promosi pada Tugas Akhir ini dengan 

judul  “Perancangan Visual Promosi Tas BaGoes”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan visual promosi tas baGoes? 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada: 

1. Segmentasi  

a. Demografi 

Segmen pasar wanita usia  30 – 55 tahun. 
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b. Geografi 

Kota-kota besar di Indonesia. 

c. Psikografis  

Masyarakat modern dengan lifestyle urban. 

2. Targeting  

Tas baGoes menetapkan target pasarnya pada wanita perkotaan yang sering berbelanja di 

minimarket maupun supermarket. 

3. Positioning  

Tas baGoes sebagai tas belanja dan ramah lingkungan. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk merancang visual promosi untuk tas baGoes. 

1.5. Metodologi Pengambilan Data 

Penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Metode Pengambilan Data Primer 

a. Wawancara dengan pihak pengelola tas baGoes 

Bertujuan untuk mendapatkan data perusahaan dan untuk mengetahui media 

promosi apa saja yang dibutuhkan perusahaan. 

b. Wawancara dengan pihak target konsumen 

Bertujuan untuk mengetahui awereness konsumen terhadap produk tas baGoes dan 

untuk mengetahui kebiasaan mereka dalam menggunakan kantong plastik. 

c. Kueisioner 
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Penulis menyebarkan kueisioner kepada 50 ibu-ibu untuk mengetahui media-media 

apakah yang sering diakses oleh ibu-ibu. 

d. Focus Group Discussion 

Penulis melakukan FGD dengan sekelompok ibu-ibu untuk mengetahui lebih 

dalam lagi tentang kesukaan dan kebiasaan ibu-ibu dalam mengakses media 

maupun konten yang ada didalam medianya. 

e. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan terhadap produk tas belanja lain untuk melihat 

perbedaan dan keistimewaan tas baGoes dibandingkan produk lainya. 

2. Metode Pengambilan Data Sekunder 

a. Kepustakaan 

Mengumpulkan data dengan melakukan pencarian di majalah, artikel, surat kabar, 

serta media lainya. 

1.6. Metodologi Perancangan 

Berikut adalah tahapan metode perancangan yang digunakan penulis untuk mendapatkan hasil 

yang akurat: 

1. Riset Pendahuluan  

Penulis akan menelaah fenomena yang terjadi sehubungan dengan tema yang diangkat 

untuk perancangan visual promosi. 

2. Latar Belakang 

Penulis menghubungkan riset terhadap fenomena yang terjadi dengan perusahaan terkait 

sehingga membentuk suatu latar belakang yang digunakan untuk mendukung pelakasanaan 
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dari perancangan ini. Latar belakang ini juga menjadi landasan perancangan dan dasar 

perumusan masalah.  

3. Rumusan Masalah 

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. 

4. Tujuan Perancangan 

Bagian ini menjelaskan solusi apa yang akan dilakukan dari permasalahan yang ada serta 

menjadi petunjuk untuk menentukan tujuan akhir penelitan yaitu perancangan media 

promosi untuk tas baGoes. 

5. Tinjauan Pustaka 

Penulis melakukan studi literatur untuk mengetahui strategi yang tepat dalam perancangan 

media promosi sebagai landasan penelitian. 

6. Analisa Lapangan 

Penulis akan menelaah secara langsung keadaan yang terjadi sehubungan dengan 

permasalahaan yang dihadapi. Analisa lapangan dilakukan dengan wawancara, FGD, 

observasi, serta kuisioner. 

7. Konsep Desain 

Penulis akan melakukan mind mapping untuk mengembangkan konsep desain yang 

berdasarkan hasil analisa lapangan dan tinjauan pustaka. Setelah konsep ditentukan 

kemudian penulis akan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan pihak tas 

baGoes sebagai bahan pertimbangan. 

8. Sketsa Desain 

Pada tahap ini penulis akan mengembangkan konsep desain dalam bentuk sketsa. Sketsa 

yang dihasilkan memiliki beberapa alternatif desain untuk berbagai media promosi yang 
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diperlukan. Kemudian setelah penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 

dan pihak tas baGoes, maka akan dipilih satu sketsa desain yang akan direalisasikan. 

9. Realisasi Desain 

Penulis mengimplementasikan sketsa desain ke dalam bentuk digital dengan menggunakan 

software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan sebagainya. 

10. Evaluasi 

Pada tahap ini penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan pihak tas 

baGoes untuk melakukan penilaian terhadap desain media promosi yang sudah penulis 

realisasikan. 

11. Revisi 

Tahap ini akan dilakukan apabila terjadi kekurangan pada tahap evaluasi dan penulis akan 

merevisi serta menyempurnakan desain sesuai dengan tahap evaluasi. 

12. Hasil Akhir 

Desain media promosi siap diaplikasikan secara nyata. 
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1.7. Timeline Perancangan 

Tabel 1.1. Timeline Perancangan 

KEGIATAN Feb Mar Apr Mei 

Research                 

Visual Reference 
                

Sketching                 

Designing                 

Revision                 

Finalizing                 

Presentation 
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1.8. Skematika Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Penggunaan kantong plastik yang masih banyak di 

Indonesia. Dan adanya produk tas baGoes sebagai tas 

belanja pengganti kantong plastik.  

Batasan Masalah 

1. Segmen pasar wanita usia 30-50 

tahun. 

2. Masyarakat modern dengan 

lifestyle urban. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan visual 

promosi tas baGoes? 

 

Metode Pengambilan Data 

Wawancara : Wawancara dengan pihak tas baGoes dan 

konsumen 

Observasi : Mengamati konsumen  

Kepustakaan : Melakukan pencarian data melalui majalah, 

koran dan media yang lainya. 

FGD : FGD dengan sekelompok ibu-ibu 

Kueisioner :  Kueisioner dengan sample target. 
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Tujuan Tugas Akhir 

Merancang visual promosi tas baGoes. 

Insight 

Tertarik untuk menggunakan tas belanja baGoes. 
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