
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerja Praktek ini mengambil topik tentang tugas seorang desainer pada 

perusahaan CV. Pelangi Surabaya Advertising, dalam mendesain Booth ATM CIMB 

Niaga. Perusahaan ini mengharuskan seorang desainer harus memahami dan mengerti 

tentang adobe photoshop dan corel draw. Supaya dalam menuangkan karya bisa 

menjadi desain grafis yang apik. Desain grafis adalah kombinasi kompleks antara 

kata-kata, gambar, angka, grafik, dan foto yang yang membutuhkan pemikiran khusus 

dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen tersebut, sehingga 

mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang 

gambar.   

Projek kerja praktek ini untuk memenuhi tugas dari pihak promosi yaitu dengan 

mendesain booth ATM dan desainnya berkonsep minimalis, sederhana tapi terlihat 

menarik. Desain booth Atm ini dibutuhkan kenyamanan bagi pelanggan supaya tidak 

terjadi tindak kejahatan. Tentunya kita sudah mengenal ATM atau Automatic Teller 

Machine atau dalam b.indonesia Anjungan Tunai Mandiri, biasanya ATM ini tersedia 

di setiap bank. Akan tetapi saat ini ATM sudah tersedia di berbagai tempat, misalnya 

mall, kampus, supermarket dll.  ATM diadakan untuk memudahkan masyarakat 

dalam pengambilan uang secara mudahdan cepat. Dan cara pengambilannya sangat 

mudah dan bisa kapan saja ditempat-tempat mesian atm.  
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Oleh karena itu sebagai seorang desain grafis harus bisa memenuhi semua 

kebutuhan akan desain pada media promosi sesuai apa yang diharapkan oleh pihak 

marketing pada perusahaan CV. Pelangi Surabaya Advertising. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang kemudian akan penulis bahas yaitu desain 

grafis booth ATM yang bagaimanakah yang diharapkan oleh pihak promosi 

perusahaan bersangkutan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dapat diambil berdasarkan pada perumusan masalah 

diatas adalah desain grafis yang diharapkan oleh pihak promosi perusahaan 

bersangkutan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan utama pada kerja praktek ini adalah untuk mengetahui dunia kerja nyata 

seorang desain grafis dalam memenuhi semua kebutuhan desain CV. Pelangi 

Surabaya Advertising. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh selama proses kerja praktek adalah mengerti sampai 

sejauh mana tingkat kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam  menjalankan tugas 

menjadi seorang desain grafis untuk CV. Pelangi Surabaya Advertising. 
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1.6 Pelaksanaan 

Kerja praktek ini dilaksanakan di CV. Pelangi Surabaya Advertising. Waktu 

pelaksanannya dari 27 Februari 2012 sampai 27 Maret 2012.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktek ini terbagi dalam beberapa bab, dimana masing-masing 

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

bahasa dalam penyusunan laporan. Adapun sistematikan penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini ada beberapa materi yang akan dijelaskan, antara lain: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Perumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Tujuan 

1.5 Manfaat 

1.6 Pelaksanaan 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II ini akan dijabarkan tentang berbagai macam teori yang menjadi 

dasar dalam perangcangan karya pada Kerja Praktek ini. 
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BAB III METODE PERANCANGAN 

Pada Bab III ini akan dijabarkan metode penelitian yang sesuai untuk 

mendukung metode peranangan karya yang akan dikerjakan pada Kerja Praktek ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam Bab IV ini menjelaskan gambaran umum tentang perusahaan mulai 

sejarah perusahaan hingga struktur perusahaan dan pembagian kerja. 

BAB V IMPLEMENTASI KARYA 

Dalam bab ini dijelaskan metode-metode kerja selama melaksanakan kerja 

praktek, dimulai dengan mempelajari desain yang sudah ada. Dalam bab ini juga 

terdapat ide dan konsep desain yang digunakan, penjelasan produksi secara singkat. 

BAB VI PENUTUP 

Pada Bab ini akan dijelaskan beberapa hal, antara lain: 

6.1 Kesimpulan 

6.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang daftar refrensi yang digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksanaan Kerja Praktek, bisa berupa buku, internet dan lain-lain. 

 

 

 

  

 


