
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dewasa ini berdampak 

sangat positif  terhadap semua bidang kehidupan manusia. Teknologi informasi 

telah mengubah pola pikir, pola kerja, dan gaya hidup melalui teknologi 

informasi. 

Dewasa ini informasi dapat disampaikan melalui media cetak agar lebih 

efisien dan mudah disampaikan kepada masyarakat luas. Untuk menyampaikan 

informasi di suatu instansi atau pusat perbelanjaan jika menyampaikannya 

menggunakan sarana komunikasi akan menjadi sedikit sulit karena tidak efisien 

dan harus mengulang-ulang informasi tersebut. Namun jika informasi itu 

disampaikan menggunakan media cetak akan lebih mudah tersampaikan kepada 

masyarakat luas. Oleh karena itu penulis memilih untuk kerja praktek disebuah 

pusat perbelanjaan di bagian desain poster. 

 Penulis memilih Hi Tech Mall sebagai tempat kerja praktek karena penulis 

tertarik dengan tawaran bekerja sebagai desainer di perusahaan tersebut. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana membuat konsep desain poster agar dapat menginformasikan 

kepada masyarakat tentang event yang ada di Hi Tech Mall? 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Membuat konsep desain poster dan info yang tersedia 

2. Pembuatan desain grafis poster disesuaikan dengan tema event di Hi Tech 

Mall 

1.4 Tujuan 

Untuk menginformasikan event kepada masyarakat. 

1.5 Manfaat Kerja Praktek 

1. Menambah koneksi dan pertemanan dalam lingkup kerja. 

2. Menambah pengalaman kerja di bidang desain grafis 

3. Membentuk sikap untuk bekerja lebih professional, kritis serta memahami 

deadline kerja 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktek ini terbagi dari berbagai bab dimana masing-masing 

bab terdiri dari berbagai sub-sub bab yang bertujuan dapat menjelaskan pokok-

pokok bahasan dalam penyusunan laporan ini. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika pembahasan. 

Bab II Tinjauan umum Perusahaan 

  Menjelaskan gambaran umum tentang Hi Tech Mall. 

Bab III Landasan Teori 

  Menjelaskan tentang fakta-fakta yang digunakan. 
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Bab IV Deskripsi Pekerjaan 

  Menjelaskan beberapa metode dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan. 

Bab V Penutup 

  Kesimpulan dan hasil kerja. 

 
 


