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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

  Perkembangan teknologi sungguh sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya kecanggihan informasi yang dapat diperoleh melalui internet. Dengan 

perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat, media cetak mulai 

kehilangan peminat. Media cetak harus mampu bersaing dengan media informasi 

elektronik, agar tidak lenyap.  

Layout yang menarik merupakan hal yang dapat menunjang perhatian 

pembaca media cetak. Dengan adanya penataan yang rapi dan menarik dalam 

suatu media cetak, maka desain grafis media cetak tersebut harus benar-benar 

mudah menarik perhatian dan menunjang isi dari artikel yang di bahas. 

Penulis memilih redaksi Koran harian Radar Surabaya sebagai tempat kerja 

praktek yang berjudul “ PERANCANGAN LAYOUT MEDIA CETAK HARIAN 

RADAR SURABAYA EDISI 25 JUNI S/D 3 AGUSTUS 2012” karena penulis 

merasa tertantang untuk mendesain layout info hingga layout iklan dari sebuah 

media cetak dengan target pembaca masyarakat luas. Selain itu penulis merasa 

tertantang untuk mengimplemntasikan sebagian ilmu yang sudah didapat dari 

kampus untuk dijadikan bahan latihan di dunia kerja. 
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

 Adapun rumusan masalah dalam penulisan laporan kerja praktek berjudul 

“PERANCANGAN LAYOUT MEDIA CETAK HARIAN RADAR 

SURABAYA EDISI 25 JUNI S/D 3 AGUSTUS 2012” ini yaitu sebagai berikut : 

1.2.1  Bagaimana membuat desain layout yang sesuai dengan artikel maupun 

iklan dalam Koran harian Radar Surabaya? 

1.2.2  Bagaimana mengemas sebuah desain halaman koran agar menjadi sebuah 

Koran harian yang menarik dan efesien? 

 

1.3  BATASAN MASALAH 

 Adapun batasan masalah dalam penulisan laporan kerja praktek berjudul 

“PERANCANGAN LAYOUT MEDIA CETAK HARIAN RADAR 

SURABAYA EDISI 25 JUNI S/D 3 AGUSTUS 2012” ini yaitu penulis hanya 

membahas pada perancangan layout info serta iklan. 

 

1.4 TUJUAN 

 Adapun tujuan dari kerja praktek di redaksi koran Radar Surabaya ini yaitu 

agar penulis memperoleh ilmu dalam hal desain layout Koran masyarakat. Serta 

mampu menghadapi dunia kerja di masa mendatang dan dapat mengenal kondisi 

lapangan kerja serta mnyelesaikan salah satu syarat kelulusan secara umum. 

 Sedangkan tujuan khusus Kerja Praktek di radar Surabaya bertujuan agar 

dapat mengembangkan kreatifitas dan memperoleh ilmu yang lebih dalam yang 

sebelumnya belum diperoleh di kampus misalnya bagaimana melay out sebuah 
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surat kabar, membuat desain iklan dan pembuatan produk promosi serta 

pemasaran, serta bagaimana proses produksi, sebuah Radar Surabaya. 

 Selain itu tujuan penulis menempuh proses kerja praktek selama satu bulan 

setengah ini adalah salah satu syarat wajib untuk menempuh sks di kampus. 

 

1.5 MANFAAT KERJA PRAKTEK 

 Manfaat dari kerja praktek di redaksi Koran Radar Surabaya ini yaitu sebagai 

berikut : 

1.5.1 Menambah koneksi dan pertemanan dalam lingkup kerja. 

1.5.2 Menambah pengalaman dalam hal mendesain grafik secara layout untuk 

Koran harian masyarakat 

1.5.3 Membentuk sikap untuk bekerja lebih professional, kritis, serta memahami 

deadline kerja. 

1.5.4 Menambah pengalaman dalam hal menyikapi suatu pekerjaan yang dikejar 

deadline. 

 

1.6  SISTEMIKA PENULISAN 

Leporan kerja praktek ini terbagi dari berbagai bab dimana masing-masing 

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

pokok bahasan dalam penyusunan laporan ini. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan gambaran umum tentang media cetak Radar Surabaya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang fakta-fakta yang digunakan. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Menjelaskan beberapa metode dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Kesimpulan dan hasil kerja. 

 

 

 

 

 

 


