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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Toko Bangunan Fajar Mulia yang beralamat di Jl. Raya Koba KM 13 Desa 

Air Mesu Pangkalan Baru Bangka Tengah, yang merupakan sebuah toko 

bangunan yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan material bangunan. 

Pada saat ini, Toko Bangunan Fajar Mulia sudah cukup banyak di kenali 

masyarakat, terutama bagi yang ingin membuat atau merehab rumah.  

 Seperti kita ketahui, banyak sekali bermunculan toko-toko bangunan yang 

menyediakan bahan-bahan materil bangunan yang berkualitas di daerah 

pedesaan, apalagi tak jauh dengan daerah perkotaan seperti Pangkalpinang 

baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Seiring dengan 

perkembangan teknologi saat ini, toko-toko bangunan lain tentunya di tuntut 

untuk terus berinovasi dalam memikat dan  memuaskan para konsumennya. 

Jadi apa yang kami lakukan untuk Toko Bangunan Fajar Mulia adalah untuk 

menarik konsumen untuk membeli peralatan materil.  

 Karena apabila hanya terpaku di tempat,  maka  Toko Bangunan Fajar 

Mulia akan kalah saing oleh kompetitor-kompetitor toko bangunan lainnya 

yang ada di sekitar. Dan bagaimana  melakukannya, yaitu dengan cara  

meningkatkan eksistensi Toko Bangunan Fajar Mulia seperti menyebarkan 

brosur, spanduk, kartu nama dan lain-lain di sejumlah tepat. Saat ini telah 

tersedia berbagai macam pilihan dalam dunia promosi, sehingga konsumen 

dapat memperoleh kemudahan dalam memilih tempat toko materil bangunan 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Konsumen pun tidak perlu khawatir dan 

takut dalam memenuhi semua kebutuhan dalam bahan materil bangunan. 

Namun di sisi lain, hal ini dapat menimbulakn dampak berupa persaingan  

ketat antar perusahaan bahan materil bangunan, khususnya dalam menarik 

dan memuaskan konsumen. 
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 Untuk menjawab tantangan tersebut, melalui Tugas Akhir ini, penulis  

membantu pihak Toko Bangunan Fajar Mulia dalam menghadapi era 

teknologi yang baru. Karena dalam hal ini, penulis melihat kekurangan pada 

sistem promosi yang di terapkan oleh Toko Bangunan Fajar Mulia pada saat 

ini masih menggunakan sistem promosi dari mulut ke mulut sehingga 

berdampak pada kurangnya eksistensi toko bangunan tersebut di tengah-

tengah masyarakat luas. Supaya toko bangunan bisa eksistensi di masyarakat 

luas, maka Toko Bangunan Fajar Mulia harus  menerapkan sebuah sistem 

promosi  yang tepat, handal, dan efisien supaya Toko Bangunan Fajar Mulia 

tersebut dapat memperoleh konsumen yang banyak tanpa harus 

menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Hal ini merupakan salah satu cara 

yang dapat di gunakan untuk menyaingi para kompetitor-kompetitor toko 

bangunan lainnya. 

 Berdasarkan pokok permasalahan di atas, dapat di simpulkan bahwa Toko 

Bangunan Fajar Mulia memerlukan “DESAIN SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI PADA TOKO BANGUNAN FAJAR MULIA” untuk 

membantu mempromosikannya supaya dapat bersaing di bidang penjualan 

barang material bangunan. Dan penulis bertujuan untuk meningkatkan 

eksistensi Toko Bangunan Fajar Mulia. Dalam hal ini penulis menawarkan 

sebuah solusi yaitu melakukan promosi dengan media desain brosur,  

spanduk, kartu nama dan lain sebagainya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana desain yang dibuat dapat memikat para pelanggan untuk membeli 

bahan material bangunan di Toko Fajar Mulia ? 

1.3. Batasan Masalah 

 Dengan cara meningkatkan eksistensi Toko Bangunan Fajar Mulia agar 

bisa di kenali masyarakat, maka penulis membatasi masalah antara lain : 

membuat spanduk, logo, kartu nama, brosur, katalog, dan stiker. 
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1.4. Tujuan Penulisan 

 Untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai agar dapat  membeli 

peralatan materil Toko Bangunan Fajar Mulia. Membantu Toko Bangunan 

Fajar Mulia untuk mengembangkan bisnisnya agar dapat bersaing dengan 

kompetitor toko bangunan lainnya yang ada di daerah sekitar.  

1.5. Metode Penelitian 

 Dalam pelaksanaanTugas Akhir (TA) ini metode penelitian yang di 

gunakan penulis adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung secara  jelas kepada 

kepada pemimpin/pemilik Toko Bangunan Fajar Mulia untuk 

mengumpulkan data-data yang di perlukan untuk mengetahui 

permasalahan di Toko Bangunan Fajar Mulia. 

 

b. Observasi 

Penulis mengumpulkan data dengan mengunjungi langsung  ke Toko 

Bangunan Fajar Mulia untuk mengetahui keseluruhan proses pembuatan 

produk seperti brosur, spanduk dan lain sebagainya. 

 

c. Study Pustaka 

Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan data 

dengan cara studi pustaka. Didalam metode ini penulis juga  berusaha 

melengkapi data-data yang di peroleh dengan membaca dan mempelajari 

dari buku-buku dan data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

akan di bahas. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan laporan Tugas Akhir ini di bagi menjadi beberapa bab yang 

tersusun dengan garis besar sebagai berikut :   

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini, menguraikan latar belakang secara umum, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data, serta sistematika penulisan secara keseluruhan. 

BAB II ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

 Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan organisasi, 

spesifikasi teknologi hardware, serta spesifikasi teknologi 

software. 

BAB III ANALISIS SISTEM 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian, analisis 

objek, proposal konsep desain, dan konsep desain ajuan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DESAIN 

 Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi dalam bentuk 

desain yang berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat 

yang nantinya akan dicetak dalam bentuk benda. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa 

yang telah diteliti. 

 


