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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemudahan dan ketetapan informasi dalam pengambilan 

keputusan dapat dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin pesat,khususnya teknologi informasi. Namun 

masih banyak permasalahan dan kelemahan system yang ada pada suatu 

organisasi atau usaha sehingga perlu adanya system perubahan atau system 

yang baru di era globalisasi ini perlu adanya strategi. 

 Promosi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi 

perusahaan baik bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan 

barang maupun jasa. Oleh karena itu munculah berbagai media promosi 

yang beraneka ragam, salah satu dari beragam media tersebut adalah 

brosur,katalog,dan lain-lain. Brosur adalah data singkat perusahaan atau 

produk yang bersifat tetap dalam jangka waktu panjang. Dengan melihat 

brosur masyarakat diharapkan dapat dengan cepat mengetahui profil usaha 

atau produk yang ditawarkan . Sedangkan katalog adalah daftar barang 

atau benda yang disusun untuk tujuan sarana informasi. Katalog sebagai 

bentuk media publikasi memiliki sigmentasi lebih sempit dan lebih terarah 

dari Brosur,maksudnya produk berorientasi pada segmen tertentu. Usia 

Katalog jauh lebih panjang dari usia Brosur. Katalog memiliki kedalaman 

isi yang jauh berbeda dari brosur yang hanya menyajikan produk. 

Ada banyak cara untuk memperkenalkan suatu perusahaan kepada 

masyarakat umum. Salah satunya adalah dengan mempromosikan 

perusahaan dengan berbagai macam cara, kali ini penulis akan 

mempromosikan Cafe Soul Kitchen dalam bentuk brosur,katalog, dan 

beberapa stationary sebagai pelanggan. Cafe Soul Kitchen bergerak dalam 

bidang penjualan makanan dan berbagai minuman. Maka dalam 
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permbuatan brosur ,katalog serta beberapa stationary sebagai penunjang, 

Penulis akan memberikan tampilan yang berbeda mulai dari penggunaan 

warna, teks, gambar, dan posisi dalam penyusunan gambar-gambar produk 

yang akan di promosikan. Dalam pembuatan brosur ini penulis akan 

menggunakan beberapa software yang menunjang dalam pembuatan 

projek ini. Software yang penulis gunakan adalah Corel Draw X7. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut  dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mendesain katalog yang akan dibuat oleh penulis  

Semenarik mungkin mulai dari penggunaan warna,penempatan 

teks,dan lain-lain. Agar tidak terlihat membosankan bagi para 

pembaca dan lain-lain. 

2. Kurangnya media promosi yang ada di Cafe Soul Kitchen. 

3. Software apa saja yang akan digunakan penulis untuk membuat 

Katalog,stationary dan media promosi lainnya untuk Cafe Soul 

Kitchen. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang ada maka didalam batasan masalah akan 

membahas permasalahan yang berkaitan dengan desain yang akan dibuat 

dan media  promosi. 

Adapun batasan masalah yang akan dibahas yaitu : 

1.     Pembuatan desain katalog yang menarik untuk sarana promosi. 

2. Meningkatkan media promosi lainnya agar Cafe Soul Kitchen lebih 

dikenal masyarakat umum. 

3. Software yang digunakan penulis untuk membuat katalog 

,stationary dan media promosi lainnya yaitu Corel Draw X7. 
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1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulisan meliputi dua bagian yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus, adapun tujuan tersebut adalah : 

 

a. Tujuan Umum 

1) Sebagai syarat kelulusan dalam menempuh ujian akhir Diploma III 

di jurusan Manajemen Informasi, Program Studi Manajemen 

Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer 

Atma Luhur Pangkal Pinang. 

2) Tugas Akhir ini diharapkan dapat digunakan  sebagai bahan 

perbandingan. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui media-media komunikasi visual apa saja yang efektif 

dan komunikatif untuk mempromosikan Cafe SoulKitchen. 

2) Mampu mendesain media yang tepat untuk mempromosikan Cafe 

Soul Kitchen. 

Manfaat penelitian yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan adalah  

1. Manfaat bagi usaha 

a. Memudahkan dalam mempromosikan dan mempublikasikan usaha 

tersebut kemasyarakat umum. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

a. Menambah wawasan dan pengalaman dalam mengimplemetasikan 

ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan. 

b. Menjadikan mahasiswa lebih mandiri dalam menghadapi dunia kerja 

serta dalam pemecahan masalah. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Tahapan yang berkaitan dengan metedologi yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

1) Wawancara 

Dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada 

pemilik usaha Cafe Soul Kitchen tersebut yang bersedia meluangkan 

waktunya untuk memberikan informasi dan sebagai bahan penelitian. 

2) Observasi 

Kegiatan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan atau 

ketempat usaha Cafe Soul Kitchen itu sendiri dengan melihat objek 

yang diteliti dalam waktu yang bersamaan. Metode ini bersifat umum 

tapi menyeluruh dan manfaatnya dapat dipakai sebagai dasar untuk 

penelitian yang lebih  baik. 

 

3) Studi pustaka 

Metode pengumpulan data dengan referensi buku-buku dan 

sumber lainnya yang mengacu pada penelitian yang dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulis 

Penulisan tugas akhir ini mempunyai sistematika penulisan yang 

terdiri dari beberapa BAB,antara lain : 

 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan TA Berisikan latar belakang,rumusan masalah,batasan 

masalah,tujuan danmanfaat penelitian,metode pengumpulan data 

dan sistematika penulis. 
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BAB II  : ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori singkat tentang 

tinjauan organisasi,spesifikasi teknologi hardware dan 

spesifikasi teknologi software yang akan digunakan. 

 

BAB III : ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai objek penelitian yang 

berisikan konsep,desain draft,materi dari objek yang diteliti. 

Selain objek penelitian dalam bab ini juga dijabarkan mengenai 

analisis objek,proposal konsep desain,dan konsep desain ajuan. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk desain 

,berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat dan akan 

dicetak dalam bentuk nyata. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan 

penulis mengenai apa yang telah di teliti, serta lampiran. 

 


