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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Desain merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan 

menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi dan 

estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desain adalah konsep pemecahan 

masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, kegunaan dan pemakaian yang 

diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Salah satu jenis desain yang sangat 

populer yaitu desain grafis. Desain grafis dapat diartikan sebagai proses pemikiran 

yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan tulisan. 

 Desain grafis yang menekankan fungsi tanpa keindahan atau estetika, 

maka tidak menarik sehingga tidak komunikatif. Menarik atau indah bisa dinilai 

dengan menggunakan mata (lahir) atau dengan hati (batin). Keindahan dari suatu 

desain grafis lebih ditekankan pada kemampuan mata sebagai penilai.  

 Salah satu bentuk desain grafis adalah desain dari tata letak dan tampilan 

dari suatu majalah. Penampilan dan tata letak dari suatu majalah haruslah menarik 

perhatian orang yang melihat dan membacanya. Untuk membuat tampilan dan tata 

letak yang semenarik mungkin diperlukanlah sebuah konsep perancangan yang 

benar-benar matang. Proses ini biasa disebut dengan proses pracetak (prepress). 

Pracetak merupakan awal dari suatu proses pembuatan barang cetakan seperti 

proses layout desain dan proses pembuatan film atau plat cetak.  
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 Berkenaan dengan proses pracetak suatu majalah cukup menarik, 

akhirnya penulis memutuskan untuk melakukan praktek kerja industri di salah 

satu majalah, tepatnya di Majalah Al Falah. Penulis ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai alur proses pracetak Majalah Al Falah.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Adapun permasalahan yang terjadi pada proses pembuatan majalah 

terutama pada proses pracetak adalah: “Bagaimana proses pembuatan dan 

perancangan Majalah Al Falah menjadi menarik untuk dilihat sehingga tidak 

membuat orang yang membacanya menjadi merasa bosan?” 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Penulisan dari karya tulis ini hanya mencakup proses pracetak (prepress) 

dari Majalah Al Falah karena sesuai dengan topik dari kerja praktek yang penulis 

lakukan. Sedangkan proses cetak (press) dan pascacetak (postpress) tidak akan 

dibahas. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari kerja praktek di Majalah Al Falah adalah: 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi DIII Komputer Grafis dan 

Cetak STIKOM Surabaya yaitu dengan melaksanakan mata kuliah Praktek 

Kerja Industri. 

b. Sebagai sarana penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah diberi dan 

diajarkan pada jurusan DIII Komputer Grafis dan Cetak STIKOM Surabaya 

terhadap dunia kerja. 
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c. Sebagai sarana memahami bagaimana suasana dunia kerja pada industri  

d. Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan 

bermanfaat pada proses pembuatan suatu majalah.  

1.5 Kontribusi 

 Konstribusi selama pelaksanaan Kerja Praktek di Majalah Al Falah 

adalah sebagai berikut : 

a. Terhadap Penulis  

 Mendapatkan pemahaman tentang aturan kerja pada suatu perusahaan. 

 Memahami alur proses desain mulai dari penerimaan naskah hingga siap cetak 

 Mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai proses pengolahan naskah 

serta pembuatan lay out majalah. 

b. Terhadap Perusahaan  

 Membantu pekerjaan proses pembuatan lay out Majalah Al Falah. 

c.  Terhadap STIKOM Surabaya 

 Menambah perbendahaaran karya ilmiah perpustakaan yang dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber informasi para pembaca. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan merupakan acuan atau panduan dalam penulisan 

laporan kerja praktek di perusahaan, di mana sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut : 
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Bab I : Pendahuluan 

 Membahas tentang latar belakang dari pelaksanaan kerja praktek di 

Majalah Al Falah, tujuan, konstribusi terhadap perusahaan dan sistematika 

penulisan laporan kerja praktek. 

Bab II : Gambaran Umum Perusahaan 

 Membahas mengenai sejarah dan perkembangan Majalah Al Falah, 

lokasi perusahaan, tujuan dan lapangan usaha serta struktur organisasi. 

Bab III : Metode Kerja Praktek 

 Membahas tentang waktu dan lokasi pelaksanaan kerja praktek serta 

landasan teori yang digunakan. 

Bab IV : Hasil dan Evaluasi 

 Membahas tentang prosedur kerja praktek, pelaksanaan kerja praktek 

serta evaluasi kerja praktek di Majalah Al Falah. 

Bab V : Penutup 

 Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan kerja praktek yang dilakukan di 

Majalah Al Falah. 
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