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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia informasi sangatlah cepat dan beragam, hal ini 

dikarenakan keinginan dan kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi 

sangat tinggi. Salah satu cara mendapatkan informasi yaitu melalui majalah. 

Berdasarkan dalam web Carapedia (http://carapedia.com/majalah) dikatakan 

bahwa Majalah merupakan sekumpulan artikel yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga tampak menarik untuk dibaca.  

Majalah memiliki segmentasinya sendiri misal pada majalah Zigma, 

majalah Zigma ini segmentasinya adalah kalangan penggemar game dari segala 

usia dan gender. Majalah Zigma merupakan majalah yang isinya tentang ulasan 

game-game terbaru dan trik-trik bermain game, selain itu ada juga ulasan gedget 

yang mendukung game. Majalah Zigma ini termasuk dalam Jawa Pos Group, 

yang berlokasi di Gedung Graha Pena lantai 3, Jalan Ahmad Yani no. 88 

Surabaya, Jawa Timur. 

Majalah Zigma ini memberikan tempat kepada penulis untuk melakukan 

Kerja Praktik. Dalam Kerja Praktik ini, penulis sebagai Graphic Designer sesuai 

dengan bidang perkuliahan. Graphic designer bekerja sebagai mengatur tata letak 

halaman majalah agar pembaca paham.  

 

 



2 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana menyusun tata letak halaman majalah agar menjadi majalah yang 

diminati dan dapat memberikan informasi-informasi para pengguna? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat Laporan Kerja Praktik ini diperlukan batasan agar tidak 

menyimpang dari topik yang diambil. Batasan masalah tersebut adalah menyusun 

tata letak halaman majalah agar menjadi majalah yang diminati dan dapat 

memberikan informasi-informasi para pengguna. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah 

1. Untuk menyampaikan informasi dengan tata letak halaman yang mudah 

dipahami sehingga informasi dapat tersampaikan kepada para pembaca. 

2. Sebagai pengalaman di dunia kerja. 

 

1.5 Manfaat 

1.  Untuk Perusahaan 

a. Hasil kerja praktik dapat di implementasikan di majalah. 

b. Mempermudah pekerjaan. 

c. Hasil kerjaan bisa dimasukkan dalam majalah. 
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2.  Untuk Penulis 

a. Menambah pengalaman dalam hal mendesain tata letak halaman untuk 

majalah game. 

b. Memahami kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. 

c. Sikap bekerja secara profesional. 

d. Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengalaman di dunia kerja 

pada perkuliahan. 

3.  Untuk Pembaca 

a. Sebagai sumber informasi. 

b. Sebagai media komunikasi 

 

1.6 Pelaksanaan 

Waktu dan tempat pelaksanaan Kerja Praktik yang penulis laksanakan 

adalah sebagai berikut: 

Tempat : JAWA POS GROUP  

 (Zigma Nation Amazing Game Magazine) 

Alamat : Gedung Graha Pena lantai 3, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya 

Waktu : 2 Juli s/d 31 Agustus 2012 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
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masalah, tujuan, manfaat, pelaksanaan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas berbagai teori dasar tentang majalah, selain itu 

elemen-elemen apa saja yang mendukung dalam majalah. 

BAB III METODELOGI PERANCANGAN 

Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang sesuai untuk mendukung 

metodelogi perancangan karya yang dikerjakan pada Kerja Praktik ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat perusahaan, visi, misi, 

struktur organisasi, pembagian kerja dan alamat lengkap perusahaan. 

BAB V IMPLEMENTASI KARYA 

Dalam bab ini merupakan implementasi hasil karya dari metodelogi 

perancangan yang dijelaskan pada Bab III. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan dan saran dari Kerja 

Praktik. 


