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BAB    I 

PENDAHULUAN 

    

1. Latar Belakang   

Pada era globalisasi yang canggih dan proses promosi yang cepat,  

seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup 

pesat. Hal ini yang menimbulkan tingkat permasalahan yang terjadi semakin 

kompleks, keadaan ini harus dihadapi oleh semua aspek kehidupan terutama 

bagi mereka yang menekuni dunia perdagangan. 

Toko Aksesoris adalah Toko yang bergerak dibid 

ang penjualan aksesoris wanita dan mainan anak-anak. Pada Toko 

Aksesoris terdapat berbagai macam jenis aksesoris wanita dan mainan anak-

anak yang bagus, tapi karena tingkat promosinya masih kurang, barang-barang 

tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga tingkat penjualan 

di Toko Aksesoris masih rendah. 

Dengan demikian, penulis akan mencoba memperkenalkan produk yang 

dijual oleh Toko Aksesoris  melalui katalog serta dengan beberapa stationary 

sebagai penunjang. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak orang yang 

mengetahui dan tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh Toko Aksesoris. 

2. Rumusan Masalah 

Untuk melakukan promosi penjualan barang terhadap pelanggannya, 

Toko  Aksesoris menggunakan bentuk media promosi yang sesadanya. Dengan 

media promosi tersebut, tentunya memiliki beberapa kekurangan dan 

kesalahan. Adapun permasalahan yang ditimbulkan : 

a. Pada Toko Aksesoris masih kurangnya media promosi untuk 

memperkenalkan barang yang ditawarkan kepada masyarakat. 

b.  Adanya produk bagus yang belum  diketahui banyak orang. 
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3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin mencari solusi yang 

keterkaitan dengan tingkat promosi. Penulis berencana untuk membuatkan 

media promosi pada Toko Aksesoris dalam bentuk media cetak seperti katalog 

serta beberapa stationary yang tentunya akan sangat membantu untuk lebih 

memperkenalkan barang yang ditawarkan oleh Toko Aksesoris. 

 

4. Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

Setelah penulis melakukan wawancara dan berbagai rangkaian penelitian, 

penulis akan melakukan serangkaian kegiatan yang nantinya akan penulis 

lakukan dan terapkan dalam bentuk desain media cetak promosi yaitu sebuah 

katalog produk. Agar dalam penyusunan TA(Tugas Akhir) ini dapat terarah 

dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai maka diperlukan batas-

batas masalah dalam pembahasannya. Adapun batasan-batasan dalam 

penulisan TA ini antara lain: 

a. Akan dilakukan pembahasan mengenai cara membuat katalog yang nantinya 

berisi gambar-gambar barang Toko Aksesoris. 

b. Penulis TA dibatasi hanya pada desain dan pencetakan katalog barang serta 

beberapa stationary sebagai penunjang. 

 

5. Metode Penelitian  

Dalam rangka pengumpulan data-data atau keterangan yang diperlukan 

maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode diantaranya: 

a. Observasi  

Penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan 

melihat objek yang diteliti dalam waktu yang bersamaan. Metode ini 

bersifat umum tapi menyeluruh dan manfaatnya dapat dipakai sebagai dasar 

untuk penelitan yang baik.  



3 

 

 

b. Wawancara 

Penulis mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan 

pimpinan/pemilik usaha yang secara jelas mengetahui permasalahan 

meyangkut media promosi yang diteliti. 

c. Study Pustaka 

Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan 

data dengan cara study pustaka. Didalam metode ini penulis berusaha 

melengkapi data-data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari 

dari buku-buku dan data-data yang relavan dan tentu saja yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini, maka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk 

mempermudah pembaca menelusuri dan memahami laporan TA(Tugas Akhir) 

ini: 

BAB   I :    PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang secara umum, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup/batasan 

masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB   II    :   ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang organisasi yang 

terbentuk pada Toko AK Aksesoris serta teori singkat tentang 

hardware dan software yang digunakan. Spesifikasi hardware 

dan software yang sudah dan akan digunakan. Teori singkat 

mengenai konsep desain yang disetujui dan hubungan antara 

hardware dan software pendukung yang sudah akan digunakan. 
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BAB   III  :   ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang 

berisi konsep design dan materi dari objek yang diteliti. Analisis 

objek yang berisikan dari objek penelitian. 

BAB   IV   :   IMPLEMENTASI DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk 

desain. Berupa gambaran gambar desain apa yang telah dibuat 

yang nantinya akan dicetak dalam bentuk yang nyata. 

BAB   V    :   PENUTUP 

Pada bab ini terdapat tentang kesimpulan dan saran yang di 

berikan penulis mengenai apa yang telah diteliti, serta lampiran. 

 

 

 

 


