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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam dunia usaha fashion sangatlah penting bagi semua kalangan masyarakat, 

suatu desain dan publikasi sehingga dapat memberikan kemajuan dan kualitas 

terbaik.salah satunya adalah dimana spanduk adalah berkala yang berisi bermacam-

macam produk dan dengan menggunakan Media Online juga sebagai bentuk media 

publikasi memiliki segimentasi lebih sempit dan terarah dari pada spanduk, 

maksudnya produk berorientasi pada segmen tertentu. Sekarang tingkat modern maju 

dengan menggunkan Media Online  akan lebih jauh dan muda diketehaui masyarakat 

dalam melihat produk-produk yang dijual dalam butik tersebut. 

Dengan menggunakan Media Online. Akan memiliki kedalaman ini yang sangat 

jauh berbeda dari pada dengan menggunakan spanduk, brousur, catalog yang hanya 

mngajikan berita. Ada banyak cara untuk memperkenalkan suatu usaha kita kepada 

masayarakat luas. Salah satunya  adalah dengan memperomosikan produk yang ingin 

jual dengan berbagai macam cara.kali ini si penulis kan mempromosikan butik Azalia 

Fashion Jl. Yos Sudarso. Gabek2 PangkalPinang. PangkalBalam dalam bentuk 

spanduk dan publikasih hingga dalam pembuatan spanduk itu harus mempunyai 

cover dan layout yang menarik dan adapun pengertian dari cover itu sendiri adalah 

baground atau gambar produknya sebuah spanduk (atau bentuk media publikasi 

multipage desains lainya) yang harus didesains dengan unsur-unsur dapat menarik 

pelanggan atau pengunjung semenarik mungkin perhatian khalayak dan cover adalah 

bagian inti yang dapat menggunakan secara sekilas dari isi sebuah publikasi 

multipage desains tersebut. Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat masalah 

tersebut untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul Perancangan Desain dan Profil 

Buik Azalia Fashion Berbasis Multimedia Sebagai Keunggulan Publikasi. Sebagai 



 

2 
 

keunggulan pada Butik Azalia Fashion Jl.Yos Sudarso. Gabek2 Pangkalpinang. 

PangkalBalam. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk membantu Butik Azalia 

Fashion mendesains media publikasi hingga dapat diterima dan diketahui masyarakat 

luas. Butik Azalia Fashion merupakan salah salah satu toko yang terletak di Jl. Yos 

Sudarso Gabek2 Pangkalpinang. PangkalBalam yang bergerak dibidang fashion 

khususnya bagi kalangan perempuan.. 

Setiap organisasi yang telah berjalan biasanya memiliki permasalahan yang jarang 

terjadi maupun sering terjadi. Begitu pula dengan Butik Azalia Fashion. Butik Azalia 

Fashion melakukan pencatatan maupun penyimpanan dokumen-dokumen penjualan. 

Salah aktivitas yang dilakukan oleh Butik Azalia Fashion,yaitu pembelian. 

Dengan adanya pembelian,maka ada barang yang dapat diperjualbelikan, sehingga 

akan memperoleh laba yang merupakan salah satu tujuan  Butik Azalia Fashion. Oleh 

karena itu,dukungan Sistem Imformasi pembelian yang baik sangatlah diperlukan 

untuk kemudahan Butik Azalia Fashion dalam menglola data transaksi pembelian, 

sehingga tujuan Butik Azalia Fashion dapat tercapai. 

 

2. Rumus Masalah 

 Dalam melakukan riset pada Azalia Fashion Adapun masalah yang timbul antara 

lain: 

a. Sulitnya bagi masayarakat diseputaran Pangkalpinang mengetahui prodak apa 

saja yang ditawar oleh butik Azalia Fashion.  

b. Layanan yang saat ini berjalan masih menggunakan Medsos seperti BBM, 

facebook, Instagram dan belum ada promosi yang sifatnya dalam bentuk media. 

c. Tampilan prodak kurang  daya tarik pembeli karena dilakukan dalam   

bentuk manual. 

d.   Sering terlambatnya pemberian informasi kepada pelanggan. 

e.   Tidak adanya daya tarik pembeli seperti discount dan sovtenir  yang  

     dilakukan oleh pihak butik Azalia Fashion. 
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3. Tujuan Penulisan 

Adapun dari pemasalahan diatas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini 

bertujuan untuk Butik Azalia Fashion, diantaranya ; 

a.  Mempermudah masyarakat Pangkalpinang mengetahui produk yang ada di Butik 

Azalia Fashion melalui media ,spanduk,kartu nama,dan Katalog. 

b. Penawaran prodak lebih efektif terhadap pelanggan. 

c. Memperbanyak pelanggan melalui daya tarik disaing prodak. 

d. Transaksi pembelian lebih muda dan efesien. 

 

4. Ruang Lingkup /Batasan Masalah 

Dalam memutuskan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

permasalahan hanya akan memebahas masalah yang berkaitan dengan desains dan 

publikasih arti penting atau peranan topik pembicaraan atau pnelitian setelah penulis 

melakukan wawancara dan berbagai serangkaian.kegiatan yang nantinya akan penulis 

tetapkan keberbagai macam jenis desains media publikasih untuk mendapatkan hasil 

desains spanduk yang baik dan tentunya dapat diterima oleh masyarakat luas. 

 

a. Memilih jenis dan Media Publikasi 

Setelah melakukan Observasi penulisan memilih media publikasi yang nantinya 

akan diterapkan sebagai sarana untuk lebih memperomosikan lagi Butik Azalia 

Fashion Jl.  Yos Sudarso Gabek2 Pangkalpinang. PangakalBalam. yang bergerak 

pada bidang bisnis Fashion. Untuk penulis berencana untuk membuat beberapa 

media publikasi dalam bentuk iklan maupun cetak . 

b. Memutuskan Benda Publikasi 

Setelah membagi pilihan benda publikasi kedalam bentuk cetak dan iklan. maka 

penulis memutuskan untuk membuat desains seperti Spanduk, Logo, Jam, 

Stampel dengan penggunaan bahan yang elegan dan bagus berkualitas. 
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c. Mendesains 

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa software yang tepat dan sesuai 

dengaan apa yang penulis butuhkan untuk penghasilan karya desains yang sesuai 

dengan apa yang Butik Azalia Fashion   harapkan kami menggunakan Software, 

Adobe Photoshop CS4 dan Adobe Illustrator CS4. adapun ruang lingkup dalam 

desains ini hanya pada beberapa proses yang menyangkut pembuatan Katalog, 

Spanduk, Logo, Jam, Stampel, Nota, Kartu Nama, Kemasan,Mug. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam penulisan laporan TA (Tugas Akhir) ini penulis menggunakan berbagai 

metode yang digunakan yaitu : 

a. Metode Interview 

Adalah metode untuk mendapatkan data dengan mewawancarai secara lisan. 

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pemilik  butik Azalia Fashion 

PangkalPinang, yaitu Ulva Chantikha yang selaku pemilik butik Azalia 

Fashion. 

b. Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

sistemetis terhadap data yang diperlukan, yaitu pada sistem pengolahan data 

pada butik Azalia Fashions PangkalPinang. Yang beralamat Jl. Yos Sudarso 

Gabek2 PangkalPinang. PangkalBalam. 

c. Studi Pustaka  

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yag terkait dengan 

permasalahan yang akan diteliti, penulis mendapatkan data dengan cara 

membaca buku-buku  atau iterature yang ada serta melalui sumber dari 

kepustakaan yang berhubungan dengan pengolahan data, kemudian 

merangkum dan mengutip data sebagai acuan penulis. 
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d. Teori praktek tipikal metode layout iklan. 

1) AXIAL-AXIAL 

Elemen iklan diletekan berdasarkan sebuah sumbuh-sumbuh yang diletekan 

pada posisi tertentu dihalaman iklan dan pada metode ini akan ditampilkan 

banyak bagian yang kosong. 

2) GROHP 

Layout ini mengunakan sejumlah elemen berupa foto yang diletakan 

berkolompok dalam suatu titik konsentrasi padang pada halaman iklan 

karena bertujuan untuk memberikan suatu pusa perhatian. 

3) BAND BAND 

Elemen iklan dipasang membentang seperti sabuk tapi letaknya membujur 

vertical dan membloking  materi setinggi halaman iklan. 

4) PATH 

Model ini menyebar materi baik berupa Foto maupun teks secara Zig Zag 

seluas halaman iklan. 

5) T 

Model kuno yang membentuk huruf T tetap efektif dan masih banyak 

digunakan. 

6) Z 

Teknik ini adalah untuk meratakan perhatian diseluas permukaan halaman 

ini digunakan pada iklan baris latin yang dibaca dari kiri ke kanan dengan 

permainan typografi. 

7) S 

Metode layout iklan ini kebalikan dari 2 dan dipergunakan bagi pembaca 

yang menggunakan huruf non latin misinya bahasa atau huruf arab. 

8) U 

Metode iklan yang dipasang megikuti huruf U. 
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9) GRID/SISTEM KOLOM 

Model ini mirip dengan axial , tetapi letak dan ukuran elemen lebih 

memenuhi bidang ikaln sehingga tidak banya bidang yang kosong. 

10) CHOCKLERBOARD/PAPAN CATUR 

Metode yang memasang elemen-elemen gambar/foto secara rapi 

menyerupai kotak-kotak papan catur dan cocok digunakan untuk elemen 

raster sama atau foto-foto yang sama.      

               

6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun 

sebagai berikut: 

 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan TA (Tugas Akhir) yang berisikan latar belakang, 

tujuan penulisan, ruang lingkup riset, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  :  ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori singkat tentang 

hardware dan software yang digunakan. Spesifikasi hardware 

dan software yang sudah dan akan digunakan. Teori singkat 

mengenai konsep design yang disetujui dan hubungan antara 

hardware dan software pendukung yang sudah dan akan 

digunakan. 
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BAB III  :  ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang 

berisi konsep design, draft, dan materi dari objek yang diteliti. 

Analisis objek yang berisikan analisis dari objek penelitian 

pada butik. 

 

BAB IV  :  IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk 

design. Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat 

yang nantinya akan dicetak dalam bentuk nyata. 

 

BAB V  :  PENUTUP 

Pada bab ini terdapat tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan penulis mengenai apa yang telah diteliti, serta 

lampiran. 
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