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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong berbagai perusahaan yang bergerak di 

bidang consumer goods untuk beriklan sehingga dapat menarik minat dan dikenal oleh 

masyarakat luas, hal tersebut membuat banyak perusahaan mengalokasikan budget belanja 

iklan agar dapat dikenal oleh konsumen sembari meningkatkan kualitas produk dan layanan. 

Promosi dan beriklan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan konsumer saja, organisasi 

pemerintahan maupun organisasi non-profit pun juga melakukan hal ini agar layanan yang 

mereka tawarkan dapat lebih diketahui oleh masyarakat luas. 

Dilansir dari laporan yang diperoleh dari Nielsen, ad spending atau belanja pada Juli 

2020 telah mencapai angka Rp18,3 triliun berdasarkan gross red card dan mengalami kenaikan 

sebesar 17 persen dari bulan sebelumnya yaitu belanja iklan sebesar Rp15,7 triliun. (Lubis, 

2020). 

Dalam perkembangan iklan, promosi yang dilakukan oleh perusahaan umumnya 

dilakukan dengan komunikasi satu arah/one way communication melalui berbagai media, pada 

era digital saat ini teknologi telah mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat sehingga 

lebih terbuka pada informasi baru karena masyarakat kini dengan mudah mendapat informasi 

langsung melalui smartphone ditangan mereka. 

Teknologi yang sangat pesat dalam periode ini juga mendorong tumbuhnya media-

media lain untuk beriklan, salah satu media yang kini dilirik sebagai media promosi satu arah 

yang umum di Indonesia adalah Digital Billboard. Sebelumnya Billboard telah menjadi pilihan 

media bagi pengiklan, terutama dikota besar dalam area publik terbatas. 

Di era serba digital perusahaan masih memanfaatkan billboard sebagai media untuk 

beriklan sebagai contohnya adalah restoran Cracker Barrel yaitu rantai restoran dan toko 

souvenir di Amerika Serikat. Perusahaan ini menghabiskan 49% dari total belanja iklan pada 

media billboard. (Aprilia Sukandar, 2018). Dikutip dari analis dalam Farfield Current, Cracker 

Barrel mendapatkan pertumbuhan 10.4% dengan penggunaan Billboard dan kombinasi strategi 

pemasaran lain. (Zacks Equity Research, 2019). 

Reklame/Billboard merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

masyarakat yang modern dan dinamis, Billboard digital disamping sebagai informasi yang 

umum digunakan pihak pemerintah, kini telah menjadi sarana advertising bagi penyedia barang 

dan jasa sehingga lebih efektif dalam menarik audience. Kemampuan Billboard dalam 
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menyampaikan pesan dan iklan telah menjadi kunci penting dalam media promosi bagi 

perusahaan. 

Dalam Revolusi Industri 4.0 telah banyak perangkat IoT yang tersebar dalam 

kehidupan kita sehari-hari, kini semua perangkat yang bersifat informatif akan terhubung ke 

internet yang disinkronisasi dan memiliki central control yang  terpusat pada server. Dengan 

banyaknya peralatan yang terhubung ke internet, telah membuka banyak kemungkinan dan 

peluang, salah satunya membuat perangkat yang awalnya dikendalikan secara manual/sensor, 

dapat dikendalikan sesuai keinginan pemilik dengan kombinasi kemungkinan dan kemampuan 

tanpa batas melalui jarak jauh hingga ribuan kilometer, asal masih terkoneksi dengan jaringan 

internet. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam perspektif pengelola billboard, sistem yang ada selama ini dinilai cukup baik, 

namun dilihat dari perspektif Teknik Informatika sebenarnya masih memungkinkan adanya 

celah perbaikan yang dapat meningkatkan performa dari Billboard yang ada sekarang ini agar 

tercapai performa dan efisiensi dengan lebih maksimal dengan sistem yang baru. 

Sistem Monitoring dan Manajemen Billboard yang ada saat ini memungkinkan untuk 

melihat kondisi Billboard, melakukan perubahan konten dan melakukan pemetaan wilayah 

billboard yang terpasang pada suatu wilayah tertentu, namun semua hal tersebut masih 

dilakukan secara manual, ketika jumlah Billboard masih sedikit hal ini tidak akan menjadi 

masalah, namun seiring dengan pertumbuhan Billboard, sistem yang ada saat ini akan banyak 

menguras sumberdaya yang tidak sedikit. 

Billboard digital yang terpasang selama ini hanya memiliki sistem searah yang hanya 

dapat menampilkan informasi secara langsung tanpa adanya umpan balik dari pengguna 

Billboard tersebut. Sehingga penggunaan billboard tidak dapat terukur dengan baik. 

Permasalahan tersebut mendorong dirancangnya sistem ini agar Billboard yang selama 

ini dikelola secara manual dapat dilakukan secara terpusat dan lebih informatif dengan 

informasi berbasis geografis sehingga untuk manajemen melalui jaringan lokal dan melalui 

web-based dashboard yang informatif dan terpusat. Kemudian untuk dapat mengukur performa 

billboard dilakukan dengan memberikan kemampuan interaksi pada Billboard digital sehingga 

Billboard mendapat umpan balik dari pengguna melalui kemampuan interaksi. 
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Rumusan masalah tersebut dapat dirangkum dalam daftar berikut ini : 

1. Bagaimana tata kelola Billboard saat ini? 

2. Bagaimana membuat sistem tata kelola Billboard yang lebih efektif dan efisien 

dari yang ada saat ini? 

3. Apa solusi untuk Prototype Billboard PC yang efisien dan terjangkau? 

4. Bagaimana hasil pengujian dan respon pengguna dengan sistem Billboard dan 

tambahan fungsi interaksi yang baru? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Keseluruhan sistem dan purwarupa yang dibuat akan terbatas pada : 

1. Sistem Pemetaan dan Manajemen menggunakan API dari Google Maps API 

dengan local dashboard. 

2. Pembuatan Prototype yang dibuat terbatas pada Local Server. 

3. Manajemen Billboard yang berjalan dilakukan dengan berkomunikasi dengan 

jaringan Wi-Fi maupun lokal melalui ethernet . Manajemen Dashboard 

menggunakan Web-Based System. 

4. Prototype PC hanya digunakan sebagai contoh pada display max 1080p. 

Scalability untuk resolusi yang lebih tinggi dimungkinkan untuk perkembangan 

kedepannya. 

 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan efisiensi dari sistem tata kelola yang sudah ada dengan kelola 

melalui dashboard di pada jaringan lokal. 

2. Memilih dan membuat program untuk Prototype Billboard PC dengan harga yang 

terjangkau dan hemat daya. 

3. Menambahkan dashboard dengan Peta dari API Google Maps agar dapat 

mengetahui lokasi Billboard dan gambaran lokasi langsung dalam peta. 

4. Dengan sistem Billboard yang baru diharapkan pengelola dapat memperoleh hasil 

jumlah interaksi user dengan Billboard yang dapat digunakan sesuai keperluan 

pengelola. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari perancangan dan pembuatan sistem Billboard Interaktif ini antara lain : 

Bagi Pengguna Billboard 

1. Memberikan nilai lebih pada Billboard digital dengan adanya fitur interaksi. 

2. Pengguna memiliki pilihan untuk langsung mendapatkan informasi yang 

dikehendaki 

 

Bagi Pengelola 

1. Mempermudah admin dalam melakukan tata kelola karena tidak perlu pergi 

langsung ke Billboard Digital yang dituju untuk melakukan perubahan informasi 

pada Bilboard Digital. 

2. Pengelola mendapatkan benefit berupa jumlah interaksi Billboard Digital dengan 

user yang dapat dilihat langsung melalui dashboard agar lebih efisien.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari 5 Bab, antara lain : 

 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Pada Bab 2 akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka penelitian terdahulu mengenai 

Billboard dan metode pengembangan yang akan digunakan yaitu metode prototype. 

Pada bab ini juga berisi megenai dasar teori yang digunakan dalam pengembangan 

Billboard dan tata kelolanya. 

  

3. Bab 3 Metodologi Penelitian 

Dalam Bab 3 menjelaskan mengenai alur penelitian, kebutuhan sistem yang akan 

dibuat, perancangan sistem dan skenario pengujian yang dilakukan. 

 

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Dalam Bab 4 menjelaskan mengenai hasil pengujian dan pembahasan mengenai hasil 

dari Billboard interaktif yang telah dibuat. 
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5. Bab 5 Penutup 

Bab 5 berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, dalam bab ini 

juga berisi saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman yang 

didapatkan ketika pengujian dilaksanakan.   




