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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Layout dalam sebuah koran atau surat kabar memiliki fungsi serta tujuan 

untuk menawarkan atau menjual berita, menentukan rangking berita, membimbing 

para pembaca akan hal-hal yang harus dibaca terlebih dahulu. Demikian pula layout 

sebuah surat kabar atau koran dibuat dengan menyesuaikan gerak mata para pembaca. 

Dalam penyusunan layout sebuah surat kabar atau koran, selain diperlukan adanya 

pengetahuan tentang jenis dan warna huruf, juga harus memiliki jiwa seni. Sebab dari 

ukuran huruf untuk headline, panjang berita, besar dan warna foto atau tulisan sangat 

berpengaruh terhadap mata pembaca.  

Demikian pula dengan surat kabar Radar Surabaya. Sebagai media informasi 

dan komunikasi surat kabar atau koran Radar Surabaya mempunyai tata letak atau 

layout yang memiliki ciri-ciri, yang dapat dilihat dari format, cara penyusunannya 

dalam kolom-kolom, cara pemakaian tipografi (huruf), warna, serta penempatan 

berita, foto atau ilustrasi, grafis dan iklan dalam satu halaman. Jadi pada laporan kerja 

praktek ini akan difokuskan pada surat kabar Radar Surabaya.  

Posisi suatu berita, isi dan pola yang digunakan semuanya dibuat untuk 

melayani pembaca. Sehingga layout itu disesuaikan dengan siapa pembacanya. 
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Berdasarkan desain, layout, dan tipografi dapat menjadi sebuah ekspresi pencerminan 

kepribadian surat kabar itu sendiri, sehingga pembaca dapat memberikan penilaian 

akan jenis surat kabar yang dibacanya. Dalam hal ini sebagai surat kabar yang 

memiliki segmentasi pasar yang jelas, Radar Surabaya dituntut untuk menyampaikan 

desain layout secara efektif dan komunikatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

tujuan dari kerja praktik ini untuk mendesain layout, khususnya dalam hal komposisi, 

sehingga mampu menarik khalayak. 

Layout koran memang agak berbeda dengan layout majalah atau tabloid, 

karena koran lebih cenderung untuk menampilkan informasi secara padat. Padat 

disini dalam pengertian bahwa jumlah berita bisa panjang, namun luasan cetak sangat 

terbatas. Sebagai konsekuensi, teks cenderung lebih kecil, jarak antar baris juga 

sempit. Dalam hal ini koran juga menampilkan informasi dalam bentuk kolom, 

sehingga dapat memudahkan kita untuk mengikuti alur membacanya. Jadi paling 

tidak tetap terdapat unsur yang dapat membantu pembaca dalam menikmati 

informasinya.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibahas pada sub bab 1.1  maka 

dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam pembuatan desain layout PT Radar 

Media Surabaya adalah bagaimana membuat desain layout surat kabar Radar 

Surabaya, sehingga dapat menarik minat pembaca. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang pada laporan kerja praktek ini adalah : 

1.  Desain layout pada rubrik surat pembaca. 

2. Desain layout pada laporan berita. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari kerja praktik yang dilakukan adalah : 

1. Untuk membuat desain layout pada surat kabar Radar Surabaya. 

2. Untuk membuat desain layout rubrik surat pembaca. 

3. Untuk membuat desain layout laporan berita. 

1.5 Manfaat  

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manfaat dari Kerja Praktek ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi rujukkan atau refrensi bagi 

mahasiswa Desain Komunikasi Visual, Desain Grafis, ataupun Komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari laporan kerja praktek ini diharapkan dapat diaplikasikan pada surat kabar, 

seperti koran atau majalah khususnya surat kabar Radar Surabaya. 
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1.6 Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Radar Media Surabaya 

Nama Media  : Radar Surabaya 

Jenis Media  : Media Cetak (koran) 

Alamat   : Lantai IV Graha Pena, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya 

Telp    : (031) 8202277, 8202278, 8202109.  

Fax   : (031) 8294597  

e-mail   : radarsurabaya@yahoo.com 

Website  : radarsby.com 

b. Periode 

Tanggal Pelaksanaan :18 Juni 2012 - 27 Juli 2012 

Waktu    : 16.00- 22.00 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar para pembaca dapat memahami dengan mudah persoalan dan 

pembahasannya, maka penulisan dari laporan kerja praktek ini akan dibuat dengan 

sistematika yang nantinya terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya terdapat 

penjabaran masalah, yakni : 

Pada bab pertama ini akan membahas tentang perumusan dan penjelasan 

masalah umum, sehingga nantinya akan diperoleh suatu gambaran umum mengenai 

STIK
OM S

URABAYA

mailto:radarsurabaya@yahoo.com


5 

 

seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di dalam bab ini akan menyangkut 

beberapa masalah yang nantinya akan meliputi tentang : Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan dilanjutkan oleh Sistematika 

Penulisan Kerja Praktek. 

Pada bab kedua ini akan membahas tentang teori penunjang yang 

diharapkan menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

Pada bab ketiga ini akan membahas mengenai metode pelaksanaan kerja 

praktek, mulai dari teknik hingga progres kerja. 

Pada bab keempat ini akan membahas tentang informasi umum PT Radar 

Media Surabaya, visi dan missi dan motto Radar Media Surabaya, struktur organisasi 

Radar Media Surabaya, serta jasa yang ditawarkan oleh Radar Media Surabaya. 

Pada bab kelima ini akan membahas implementasi karya, dimana hasil 

selama melaksanakan kerja praktek di Radar Media Surabaya berdasarkan 

permasalahan dan metode perancangan yang telah dikerjakan. 

Pada bab keenam ini akan membahas mengenai kesimpulan dari pembuatan 

desain iklan yang terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran untuk 

pembuatan desain iklan bagi Radar Media Surabaya. 
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