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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dewasa ini berdampak 

sangat positif  terhadap semua bidang kehidupan manusia. Teknologi informasi 

telah mengubah pola pikir, pola kerja, dan gaya hidup masyarakat. 

 Saat ini informasi dapat disampaikan melalui media cetak agar lebih 

efisien dan mudah disampaikan kepada masyarakat luas. Media cetak disini dapat 

berupa apapun seperti halnya majalah, koran, maupun poster iklan. Contoh pada 

media cetak koran, tak dipungkiri dunia saat ini memang sedang terperangah 

dengan dunia gadget yang kian lama semakin canggih. Bahkan hanya dengan 

mendapatkan sinyal wifi saja masyarakat saat ini dapat membaca berita melalui 

ipad maupun tablet dan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli Koran 

setiap harinya. Namun semua kecanggihan itu tidak membuat media cetak dalam 

hal ini adalah koran menjadi tidak laku lagi dipasaran.  

Maka dari itu koran dalam hal ini harus lebih meningkatkan kualitas desain 

agar masyarakat saat ini akan puas dengan visualisasi yang mereka lihat pada 

koran. Perkembangan desain di Indonesia saat ini terhitung pesat, desain saat ini 

tidak hanya dipahami oleh kalangan kalangan pro namun mulai dari generasi 

muda sampai tua. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perkembangan desain 

yang ada saat ini. 
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Desain adalah media pembebasan seseorang dalam mengekspresikan ide 

kreatif sesorang dalam bentuk desain bermacam-macam. Desain merupakan 

perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen atau struktur. 

Kemudian, kata “desain” dapat digunakan sebagai kata benda maupun kata kerja. 

Dalam artian luas, desain merupakan seni terapan dan rekayasa yang berintegrasi 

dengan teknologi. Desain dikenakan dalm bentuk sebuah rencana, dalam hal ini 

dapat berupa proposal, gambar, model, maupun buku kenangan. Jadi dapat 

dikatakan, desain merupakan sebuah konsep tentang sesuatu. Desain lahir dari 

penerjemahan kepentingan, keperluan, data maupun jawaban atas sebuah masalah 

dengan metode-metode yang dianggap komprehensif, baik itu riset, brainstorming, 

pemikiran maupun memodifikasi desain yang sudah ada sebelumnya. 

Desain ini berguna untuk menyampaikan suatu informasi di suatu instansi 

yang disampaikan menggunakan media cetak akan lebih mudah tersampaikan 

kepada masyarakat luas. Karena itu penulis memilih untuk kerja praktek disebuah 

media cetak koran Radar Surabaya di bagian desain poster. 

 Penulis memilih media cetak Radar Surabaya sebagai tempat kerja praktek 

karena penulis tertarik dengan tawaran bekerja sebagai desainer iklan di 

perusahaan tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ddidapet dari later belakang diatas adalah: 

1. Bagaimana membuat konsep desain poster agar dapat dengan mudah 

diterima oleh masyarakat mengenai informasi tersebut ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Membuat konsep desain poster dan info yang tersedia. 

2. Pembuatan desain grafis poster disesuaikan dengan tema acara yang akan 

dilaksanakan. 

 

1.4 Tujuan 

Untuk menginformasikan suatu acara atau info yang sifatnya terbuka untuk 

umum, agar masyarakat melihat informasi tersebut. 

 

1.5 Manfaat Kerja Praktek 

1. Menambah koneksi dan pertemanan dalam lingkup kerja. 

2. Menambah pengalaman kerja di bidang desain grafis. 

3. Membentuk sikap untuk bekerja lebih profesional, kritis serta memahami 

deadline dalam pekerjaan. 

 

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. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika pembahasan. 
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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. 

 


