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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, dunia digital telah berkembang sangat 

pesat dalam semua aspek  tidak terkecuali dalam UKM (usaha kecil 

menengah) yg mulai berkembang sesuai dengan program kerja pemerintah 

dalam meningkatkan perekonomian . Kemajuan dunia digital yang begitu 

cepat menjadikan mereka yang berkerja di dunia bisnis harus beradaptasi 

dan berinovasi ,agar dapat bersaing dalam dunia bisnis khususnya dalam 

menyambut Masyrakat Ekonomi Asean (MEA) , karena saat ini telah 

banyak investor asing yang membuka usaha di Indonesia. hal ini 

menyebabkan pengusaha Kecil Menengah harus dapat beradaptasi untuk 

bersaing dengan investor asing yang membuka usahanya disini , salah 

satunya melalui potensi design multimedia dalam mengembangkan usaha 

kecil menengah untuk menarik pelanggan  dengan produk yang di 

pasarkan ,disini kita dapat melihat potensi dari peran design multimedia 

dalam memajukan jenis usaha UKM melalui berbagai jenis media promosi 

untuk memajukan usaha juga untuk mengenalkan produk yang di pasarkan 

pada masyrakat di tengah perkembangan bisnis masyarakat ekonomi 

Asean  ini. Dengan demikian ,saya melakukan analisa riset pada salah satu 

UKM yang ada di pangkalpinang (Toko Perak D’princess) agar dapat 

menganalisa kebutuhan design multimedia yang tepat untuk memajukan 

dan mempromosikan toko tersebut agar dapat bersaing dengan pelaku 

usaha lain mengunakan design promosi multimedia yang menarik. Tujuan 

dari Tugas Akhir ini untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori 

dan pengetahuan yang telah diterima selama dalam bangku kuliah pada 

kegiatan yang nyata, sehingga nantinya dapat memudahkan mahasiswa 
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dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan 

pendidikan dan menjadi tenaga ahli professional yang sesuai dengan 

bidangnya. 

 

2. Rumusan Masalah 

Seiring dengan perkembangan design multimedia dimana hampir 

semua jenis usaha tidak lepas dari peran design multimedia dalam 

mempromosikan usaha,menyebabkan pelaku bisnis berlomba lomba 

mempromosikan usaha dengan berbagai macam potensi design mutimedia 

yang luas dan menarik hal ini menyebabkan design multimedia dapat 

menjadi ujung tombak dalam mempromosikan produk dan usaha. 

 

3. Batasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, batasan permasalahan hanya akan membahas potensi 

design multimedia dalam mengembangkan usaha kecil menengah 

khususnya design multimedia  seperti logo/profil, katalog, media 

luar(spanduk/ brosur/flyer), stempel ,stiker,kalender, kartu nama ,dan 

video promosi (iklan)  . 

 

4. Tujuan Penulisan 

a. Agar mahasiswa memiliki pengalaman kerja di suatu instansi  

b. Untuk memperluas wawasan yang belum diperoleh mahasiswa selama 

masa pendidikan di kampus. 

c. Melatih penulis untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

kerja serta menambah wawasan penulis tentang dunia kerja setelah 

menyelesaikan pendidikannya. 

d. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma 3 

di STMIK ATMA LUHUR Pangkalpinang. 
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5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) ini dilakukan dengan 

metode penelitian sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu melakukan wawancara atau interview dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada pemilik percetakan  untuk 

memperoleh data yang akurat dan tepat. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Melakukan observasi yaitu melihat langsung terhadap kegiatan rutin 

sehari-hari berkenaan dengan proses administrasi, masalah yang 

terjadi pada sistem yang berjalan, mempelajari bentuk dokumen-

dokumen yang digunakan serta laporan yang dihasilkan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

c. Kepustakaan 

Metode pengumpulan data ini dengan menggunakan buku-buku 

panduan, memperoleh informasi yang relevan dengan cara membaca, 

mempelajari mengenai masalah serta judul yang diambil. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini disusun  dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari sub – sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, batasan 

permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Bab ini membahas tentang gambaran umum  sejarah singkat Toko 

Perak D’Princess, stuktur organisasi, tugas dan wewenang struktur 

organisasi dan hardware dan software yang akan digunakan pada design 

multimedia. 

 

BAB III  ANALISIS  

Dalam bab ini membahas konsep desain yang di teliti,analisis objek 

,proposal desain hingga konsep desain ajuan seperti bahan yang 

digunakan hingga biaya yang di butuhkan.  

 

BAB IV IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Bab ini menjelaskan tentang spesifik  (kasus dan penyelesaiannya) 

yang meliputi contoh potensi desain multimedia pada UKM. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang potensi 

desain multimedia dalam mengembangkan usaha kecil menengah. 
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