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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Hingga hari ini media promosi percetakan tetap ada atau masih menjadi 

pilihan utama pelaku usaha dalam mempromosikan usaha ataupun produknya. 

Dengan demikian, kami melakukan analisa riset pada salah satu percetakan 

yang ada di pangkalpinang (TALENTA) agar dapat menganalisa 

kelebihan/keunggulan promosi media cetak agar dapat menyakinkan pelaku 

usaha dan konsumen agar tetap mengunakan promosi media cetak sebagai 

pilihan utamanya. Tujuan dari Tugas Akhir ini memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dan 

pengetahuan yang telah diterima selama dalam bangku kuliah pada kegiatan 

yang nyata, sehingga nantinya dapat memudahkan mahasiswa dalam 

beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan dan 

menjadi tenaga ahli professional yang sesuai dengan bidangnya serta 

mempromosikan Percetakan TALENTA agar dikenal masyarakat sekitarnya. 

 

2. Rumusan Masalah 

Seiring dengan perkembangan era teknologi hampir semua jenis 

pekerjaan dalam dunia usaha membutuhkan media promosi. Salah satunya 

media cetak dimana sangat efektif dalam mempublikasikan jenis usaha atau 

produk yang di tawarkan. 

 

3. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, batasan permasalahan hanya akan membahas keunggulan 

promosi media cetak seperti spanduk, brosur dll. Dimana media cetak yang di 

sebut di atas memiliki banyak keunggulan dalam mempromosikan produknya. 
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4. Tujuan Penulis 

Bedasarkan permasalahan yang diteliti, maka maksud dari penulisan 

Tugas Akhir ini adalah untuk merancang media publikasi dan promosi 

dengan menggunakan metode desain grafis di Percetakan TALENTA 

Pangkalpinang. 

Sedangkan tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mempromosikan tempat Percetakan TALENTA agar dikenal kepada 

masyarakat luas. 

b. Mempermudah konsumen untuk mengetahui tempat dan mengetahui 

jasa apa yang dipromosi Percetakan TALENTA.  

c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diplomat 

III di STMIK ATMA LUHUR Pangkalpinang. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir  ini, penulis menggunakan berbagai 

metode yang digunakan, yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Dalam metode ini, penulis terjun langsung untuk mencari dan 

mengumpulkan data dari sumbernya dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap masalah yang dijadikan objek oleh penulis. 

b. Wawancara 

 Dalam metode wawancara, penulis dapat memperoleh informasi langsung 

dari sumbernya dengan cara melakukan tanya jawabantar penulis dan 

narasumber. 

c.  Studi Pustaka 

Metode ini digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data yang 

telah ada dan sebagai bahan perbandingan. Penulis juga melakukan 

pendekatan dengan referensi buku-buku yang mengacu pada bidang itu. 

d. Observasi 

Dalam hal ini penulis melakukan observasi atau pengamatan  langsung ke 

Percetakan TALENTA,  penulis berusaha untuk memahami  konsep dan 
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bidang yang dijalankan Percetakan TALENTA selaku usaha tempat 

penulis mengerjakan TA dan mengizinkan penulis membuatkan beberapa 

media promosi sesuai yang dibutuhkan. Tentunya dengan konsep yang 

lebih baik. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan 

penulisan, metode  penelitian dan sistematika penulisan Tugas 

Akhir. 

BAB II  : TINJAUAN ORGANISASI  

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai sejarah singkat 

tentang Percetakan TALENTA dan struktur organisasi Percetakan 

TALENTA. 

BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang berisi 

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

objek yang berisikananalisis dari objek penelitian.  

BAB IV  : IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk design.  

Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa  

yang telah dilakukan selama Tugas Akhir pada Percetakan 

TALENTA  serta memberikan saran-saran terhadap sistem untuk  

meningkatkan usaha penjualan ditempat riset.  

 


