
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan didirikan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan, 

mempertinggi daya saing dan meminimalkan biaya produksi untuk mencapai laba 

maksimal. Perkembangan perusahaan dan laba yang dicapai perusahaan dapat 

digunakan sebagai alat ukur terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas yang berkenaan dengan operasinya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan tersebut, diantaranya adalah media promosi. PT. Salam Pacific 

Indonesia Lines (SPIL) sendiri telah merancang media promosi yang bertujuan 

untuk merekrut sumber daya manusia. Namun, perancangan media promosi yang 

bertujuan merekrut sumber daya manusia masih membutuhkan peningkatan dari 

segi desain. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

dipekerjakan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan terutama perusahaan 

kargo pelayaran. Banyak risiko yang memungkinkan terjadi pada usaha kargo 

pelayaran yang dapat merugikan perusahaan sehingga perlu melakukan seleksi 

pada sumber daya manusia yang dipekerjakan agar dapat meminimalisir resiko 

yang dapat merugikan perusahaan. Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. 

Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif.  

Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang profesional adalah terletak pada proses rekruitmen, seleksi, training and 
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development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan 

berkualitas tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah 

organisasi dan perusahaan-perusahan harus melakukan penyaringan untuk 

anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja 

dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, 

rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik 

tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. 

Oleh karena itu, kerja praktek ini bertujuan untuk membuat perancangan 

media promosi, untuk meningkatkan kualitas dari sumberdaya manusia pada PT. 

Salam Pacific Indonesia Lines, dibutuhkan management rekrutmen sumber daya 

manusia yang berkualitas salah satunya dengan perancangan media promosi 

rekruitmen berupa desain flayer, poster, dan videography. 

Pembuatan desain flayer sendiri ditujuakan untuk menarik minat sumber 

daya manusia dan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai rekruitmen 

sumber daya manusia pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines, sehingga calon 

sumber daya manusia yang mendaftar dapat memahami betul serta 

mempersiapkan diri sesuai dengan syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Desain poster sendiri dibuat lebih menarik sehingga calon sumber daya 

manusia dapat mengetahui dan menarik untuk diperhatikan bahwa PT. Salam 

Pacific Indonesia Lines sedang membuka rekrutmen sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Adanya media berupa videography bertujuan agar calon sumber daya 

manusia dapat melihat atau menyaksikan kegiatan–kegiatan atau pelatihan apa 

saja yang diadakan perusahaan sebagai upaya peningkatan mutu sumber daya 

manusia yang akan dipekerjakan di PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Media 

berupa video dapat lebih menjelaskan kepada calon sumber daya manusia 

sehingga calon sumber daya manusia dapat benar–benar mempersiapkan diri 

untuk bergabung bersama PT. Salam Pacific Indonesia Lines itu sendiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pada 

laporan kerja praktik ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana 

perancangan media promosi PT. Salam Pacific Indonesia Lines yang dapat 

menarik minat sumber daya manusia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas agar pembahasan dalam laporan kerja praktik 

ini dapat terfokus dan tidak terlalu meluas, maka diperlukan batasan-batasan 

mengenai permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut: 

1. Hanya merancang desain flayer rekruitmen sumber daya manusia PT. 

Salam Pacific Indonesia Lines. 

2. Hanya merancang desain poster rekruitmen sumber daya manusia PT. 

Salam Pacific Indonesia Lines. 
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3. Hanya merancang pembuatan video rekruitmen pelatihan sumber daya 

manusia PT. Salam Pacific Indonesia Lines. 

 

1.4       Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan laporan kerja praktik ini 

adalah dapat Merancang media promosi PT. Salam Pacific Indonesia Lines 

terutama untuk rekruitmen sumber daya manusia berupa : desain flayer, desain 

poster, dan videography. 

 

1.5       Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari perancangan media promosi rekruitmen ini adalah 

dapat bermanfaat sebagai studi mengenai desain media promosi dan menambah 

wawasan dan referensi bagi mahasiswa menegenai teori - teori dan penerapan 

desain media promosi seperti mata kuliah yang diajarkan diperkuliahan Desain 

Komunikasi Visual sebagai bekal untuk dunia kerja. 

 

1.5.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat merancang 

desain media promosi yang berguna sebagai identitas perusahaan dan memberikan 

citra yang baik. Perancangan desain media promsosi sebagai identifikasi strategi 

yang efektif untuk menambah minat serta meningkatakan kualitas sumber daya 

manusia terhadap perusahaan. 
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1.6  Pelaksanaan 

1. Detail Perusahaan  

Nama perusahaan  : PT. Salam Pacific Indonesia Lines 

Jasa    : Ekspedisi pengiriman (kargo) pelayaran 

 antar pulau  

Alamat   : Jalan Perak Barat no. 9, Surabaya 

Phone   : (031) 3557765 

Fax   : (031) 3557017, 3577976 

e-mail   : market@spil.co.id 

Website  : www.spil.co.id 

 

2.         Periode  

Tanggal pelaksanaan : 30 Juli 2016 s.d. 02 Agustus 2016 

Hari Kerja  : Senin-Sabtu 

Waktu    : 08.00 – 16.00 WIB 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Maka penulisan  dari laporan kerja praktek ini akan dibuat dengan 

sistematika dengan meliputi beberapa bab yang di dalamnya terdapat penjabaran 

setiap masalah, yakni sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama ini akan membahas mengenai perumusan dan penjelasan 

masalah secara umum. Pada bab ini menyangkut beberapa masalah yang meliputi 

tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, 

Tujuan, Kontribusi, dan dilanjutkan oleh Sistematika Penulisan Kerja Praktek. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab kedua ini membahas mengenai informasi umum pada perusahaan 

PT. Salam Pacific Indonesia Lines, visi dan misi serta motto Perusahaan. 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang teori yang digunakan untuk 

menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang di bahas olehpenulis. 

 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab keempat ini, akan membahas mengenai pelaksanaan kerja praktek 

selama di PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Serta pada bab ini merupakan 

penjelasan dari hasil perancangan yang ada dalam sebuah implementasi karya. Di 

dalam sebuah perancangan karya dapa berupa bagan perancangan maupun 

deskripsi, serta membahas dan menjelaskan menegenai karya yang dibuat sesuai 

dengan permasalahan yang diangkat dengan metode perancangan yang telah 

dijelaskan sebelumnya yaitu perancangan desain media promosi rekruitmen. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab kelima ini akan membahas dua hal, yakni sebagai berikut : 

1. Kesimpulan 

Meringkas keseluruhan hasil dari laporan kerja praktik ini dalam satu 

kesimpulan yang terkait dengan permasalahan dan solusi yang diangkat pada 

laporan kerja praktik ini 

2. Saran  

Penulis akan memberikan masukan terkait dengan masalah yang diangkat 

dalam laporan kerja praktik ini kepada beberapa pihak yang terkait. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

sebagai acuan atau dasar dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa buku, 

jurnal, maupun e-book, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


