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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia percetakan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi telah 

mengalami perkembangan, hal tersebut dikarenakan usaha percetakan tidak 

terlepas dengan hasil teknologi berupa software ataupun mesin cetak yang 

semakin cangggih. Persaingan dalam usaha percetakan menjadi salah satu 

faktor yang dapat menghambat sekaligus sebagai peluang dalam 

mengembangkan usaha percetakan. Dikatakan sebagai penghambat apabila 

suatu usaha percetakan tidak dapat bersaing dengan percetakan lainnya. 

Namun sisi lain juga sebagai peluang karena dapat sebagai motivator bagi 

pengusaha untuk selalu meningkatkan inovasi dan kreasi untuk meningkatkan 

kualitas usahanya. 

Perkembangan desain yang signifikan dan maraknya inovasi di bidang 

percetakan menuntut usaha percetakan untuk selalu mengupdate 

perkembangan teknologi guna mendukung desain sebuah percetakan. Selain 

itu soft skill karyawan dalam membuat desain yang bisa didapatkan dari 

pelatihan, pendidikan dan pengalaman kerja juga menjadi indikator yang 

patut dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas desain percetakan, 

karena kepuasan konsumen akan hasil desain dan hasil cetak yang berkualitas 

menjadi tolak ukur keberhasilan usaha percetakan. 

Usaha percetakan di Indonesia sering dikaitkan dengan Yogyakarta, 

karena di Yogyakarta usaha percetakan tetap dapat berkembang pesat 

meskipun saat krisis ekonomi di negara Indonesia. Oleh karena itu, penulis 

mencoba menganalisis sebuah produk jasa percetakan yang ada di 

Yogjakarta. 

Dalam dunia percetakan banyak produk jasa yang dihasilkan, salah 

satunya ialah buletin. Buletin adalah publikasi organisasi atau instansi
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 (pendidikan, politik) yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek 

tertentu dan diterbitkan/dipublikasikan secara teratur (berkala) dalam waktu 

yang relatif singkat (harian hingga bulanan). Buletin ditujukan kepada 

khalayak yang lebih sempit, yang berkaitan dengan bidang tertentu saja. 

Tulisan dalam buletin umumnya singkat dan padat (mirip berita) dimana 

digunakan bahasa yang formal dan banyak istilah teknis berkaitan dengan 

bidang tersebut. Dalam hal ini, penulis memusatkan perhatian pada produk 

buletin WARTA MUHI SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan bagaimana 

mendesain buletin WARTA MUHI oleh SKETZ, yang diberikan kepada 

penulis pada waktu melaksanakan kerja praktek selama 1 bulan tersebut. 

 

1.3 Batasan masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diberikan batasan-batasan 

pada desain buletin yang akan penulis sajikan. Batasan pada pembuatan 

buletin ini berdasarkan desain layout mulai dari gambar, warna, serta bentuk 

yang akan disajikan dalam buletin tersebut. 

 

1.4 Tujuan masalah 

 Bagi Perguruan tinggi 

Menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan 

tinggi dengan perusahaan dan dapat memperoleh gambaran nyata tentang 

perusahaan sebagai bahan informasi untuk pengembangan dunia 

pendidikan. 

 Bagi mahasiswa 

Agar lebih kreatif dalam mengolah serta memahami suatu desain 

buletin yang ditujukan untuk suatu desain tertentu. Pemahaman tentang 

catak mencetak dalam bidang ini juga didapat dari produk jasa percetakan 

ini.  
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1.5.     Sistematika Penulisan Laporan 

 Sistematika penulisan merupakan acuan atau panduan dalam penulisan 

laporan kerja praktek di perusahaan, dimana sistematika penulisannya disusun 

dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

  Berisikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran,  

permasalahan, metodologi desain, dan sistematika penulisan. 

BAB II Profil Perusahaan 

  Berisikan tentang profil SKETZ Docu Resto 

BAB III Kajian Pustaka 

 Berisikan tentang dasar teori yang berhubungan dengan judul yang 

diambil penulis, dengan mengambil data dari buku – buku referensi.  

BAB IV Pembahasan 

 Berisikan tentang penjelasan dan pembahasan mengenai desain layout 

buletin Warta Muhi yang dikerjakan oleh penulis selama pelaksanaan kerja 

praktek. 

BAB V  Penutup


