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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Teknologi pada zaman sekarang sudah semakin canggih, dan kita harus 

mengikuti perkembangan yang sedang berjalan saat ini jika kita tidak mengikuti 

perkembangan tersebut kita akan tertinggal jauh seiring berjalannya waktu. 

Dalam dunia bisnis kebutuhan akan teknologi komputer sangat diperlukan dan 

sangat penting, banyak bisnis yang tidak terlepas dari teknologi komputer. Dan 

dari kemajuan teknologi pun dapat mendukung pesaingan dalam dunia usaha, 

sehingga setiap perusahaan memiliki caranya sendiri untuk memajukan 

perusahaannya. Disinilah teknologi ikut adil dalam dunia usaha, yaitu dalam 

metode perancangan dan produk terhadap konsumen melalui berita dan 

periklanan. publikasi merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa menyiarkan, 

menerbitkan mengedarkan dan menyampaikan suatu materi, seperti objek,  ide,  

gagasan  dan  informasi yang disampaikan pada khalayak umum atau masyarakat 

dalam bentuk media apapun. Suatu kegiatan publikasi bertujuan sebatas 

menginformasikan dan memberitahukan suatu materi pada masyarakat umum. 

Kegiatan publikasi memerlukan media penyampaian dan penerima pesan. 

Tujuan dari Tugas Akhir  ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa untuk menerapkan dan memperluas wawasan teori dan pengetahuan 

yang telah diterima dibangku kuliah  pada kegiatan yang nyata sehingga nantinya 

dapat mempermudah mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja 

setelah menyelesaikan pendidikan dan menjadi tenaga ahli profesional yang 

sesuai dengan bidangnya. 
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2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan 

diteliti, antara lain : 

a. Media apa saja yang tepat digunakan untuk mempromosikan PT.BANGKA 

MEDIA GRAFIKA? 

b. Bagaimana cara mendesain media publikasi yang baik seperti media cetak 

Koran, logo, profil, brosur, spanduk, Kartu nama, kalender untuk 

mempromosikan PT.BANGKA MEDIA GRAFIKA?. 

c. Software apa saja yang akan digunakan untuk membuat desain media 

publikasi berita melalui media Koran, logo, profil, brosur,spanduk, kalender  

pada PT.BANGKA MEDIA GRAFIKA? 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah agar terciptanya media publikasi 

yang efektif dan efesien untuk digunakan sebagai media informasi kepada 

khalayak umum mengenai cara pembuatan media cetak Koran di PT.BANGKA 

MEDIA GRAFIKA dan juga bertujuan agar saya dapat memperoleh gelar D3 

(Diploma III) dari STMIK Atma Luhur. Selain itu agar saya dapat menerapkan 

ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari diperkuliahan di dalam dunia kerja 

serta agar mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi. 

  

4. Batasan Masalah  

  Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan. batasan masalah hanya akan membahas proses pembahasan 

tentang desain publikasi dan promosi pada Koran, logo, profil, brosur, kartu 

nama, spanduk, kalender, gedung kantor, DVD dokumentasi di PT.BANGKA 

MEDIA GRAFIKA. 



 

3 
 

5. Metode Penelitian 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir  ini penulis menggunakan berbagai 

metode yang digunakan yaitu : 

a. Observasi  

meninjau dan mengunjungi langsung ke PT.BANGKA MEDIA GRAFIKA 

untuk mengetahui secara langsung masalah yang dibahas dalam proses 

pembuatan media cetak koran. 

b. Wawancara 

Wawancara secara langsung kepada orang – orang yang berkepentingan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa 

bab yang tersusun sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan Tugas Akhir yang menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan,  ruang lingkup riset , metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Organisasi dan Teknologi 

Dalam bab ini memuat tentang sejarah instansi PT.BANGKA MEDIA 

GRAFIKA, struktur organisasi, penjelasan unit kegiatan yang menjadi 

tempat riset dan mengenai teori singkat tentang hardware dan software 

yang digunakan serta teori singkat mengenai konsep desain yang disetujui 

dan hubunganya antara hardware dan software pendukung yang sudah 

dan akan digunakan. 
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Bab III  Analisis 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai objek penelitian, 

analisis objek, konsep desain, dan konsep desain ajuan yang akan 

didesain. 

Bab IV  Implementasi Desain 

Dalam bab ini menguraikan tentang implementasi  bentuk desain. 

Berupa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat yang nantinya 

akan dicetak dalam bentuk nyata. 

Bab V   Penutup 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diberikan yang 

diberikan penulis mengenai apa yang telah di teliti, serta lampiran.  

 

 


