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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi karyawan merupakan bentuk koperasi stabil dengan keanggotaan

yang tetap, karena anggota koperasi yang bergabung hanya terbatas karyawan

perusahaan tersebut. Koperasi karyawan didirikan perusahaan sebagai sarana

penunjang karyawan yang memiliki banyak manfaat, yaitu karyawan dapat menabung

dengan menyisihkan penghasilan sebagai simpanan wajib per bulan dengan metode

sistem potong gaji, karyawan mudah mendapatkan sumber dana kredit keperluan

rumah tangga, dan karyawan dapat meningkatkan jalinan komunikasi yang baik

dengan karyawan lainnya. Koperasi karyawan bersifat mandiri, dalam mengelola

dana dan masalah yang dihadapi, koperasi wajib menyelesaikannya bersama-sama

dengan pengurus dan anggotanya tanpa bantuan langsung dari perusahaan.

Koperasi karyawan membutuhkan publikasi dan promosi sebagai media

penunjang informasi. Desain publikasi digunakan untuk memudahkan koperasi

karyawan dalam menyebarkan informasi penting mengenai berita, kegiatan, dan

lainnya. Promosi dilakukan untuk memaksimalkan penyampaian informasi, sehingga

dibutuhkan desain yang semenarik mungkin agar sampai kepada anggota koperasi

karyawan dengan baik.

PT Timah adalah salah satu perusahaan BUMN penghasil timah terbesar di

Indonesia. PT Timah dalam perjalanannya turut serta membangun koperasi sebagai

wadah bagi karyawan untuk lebih produktif. Wadah yang dibangun yaitu Koperasi

Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) dan masih berjalan dengan baik juga aktif hingga

saat ini.
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk

membuat tugas akhir dengan judul “DESAIN PUBLIKASI DAN PROMOSI

SEBAGAI PENUNJANG INFORMASI PADA KOPERASI KARYAWAN

MITRA MANDIRI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan

masalah, yaitu: “Bagaimana membuat desain publikasi dan promosi yang menarik

sehingga dapat menunjang informasi mengenai koperasi karyawan mitra mandiri?”.

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam penulisan laporan tugas akhir antara lain:

1. Desain publikasi yang digunakan penulis untuk promosi menggunakan desain

media yang dicetak.

2. Penunjang informasi didesain untuk promosi kepada anggota koperasi

karyawan mitra mandiri.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan tugas akhir

ini yaitu:

1. Membuat desain publikasi sebagai penunjang informasi mengenai berita

untuk anggota koperasi karyawan mitra mandiri.

2. Desain publikasi yang dibuat membantu promosi koperasi karyawan mitra

mandiri kepada anggota dan calon anggota koperasi karyawan mitra mandiri

dengan cara yang lebih menarik.
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1.4.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Penulis mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan dalam

pembuatan desain.

2. Karyawan dan anggota koperasi karyawan mitra mandiri dapat memperoleh

informasi mengenai koperasi karyawan melalui media penunjang yang

didesain oleh penulis.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penulisan laporan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah penulis menanyakan sacara langsung kepada pihak

koperasi karyawan mitra mandiri untuk mengumpulkan data-data yang

diperlukan.

2. Teknik observasi

Teknik observasi yaitu penulis mengamati secara langsung materi yang

dibutuhkan dalam penyusunan laporan.

3. Teknik studi pustaka

Teknik studi pustaka adalah penulis mengambil referensi dari buku-buku

perpustakaan yang ada di kampus maupun perpustakaan lain yang berkaitan

dengan laporan tugas akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan terdiri dari beberapa bab dan sub-bab sebagai

berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub-bab antara lain:

1. Latar belakang

2. Rumusan masalah
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3. Batasan masalah

4. Tujuan dan manfaat penelitian

5. Metode pengumpulan data

6. Sistematika penulisan

BAB II: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari:

1. Landasan teori

2. Teknik pengumpulan data

3. Metode desain media

4. Spesifikasi teknologi hardware

5. Spesifikasi teknologi software

BAB III: KONSEP PERANCANGAN

Bab ini terdiri dari:

1. Objek penelitian

2. Analisis objek

3. Konsep desain

4. Konsep desain ajuan

BAB IV: IMPLEMENTASI DESAIN DAN MULTIMEDIA

Bab ini terdiri dari:

1. Hasil

2. Target audience

3. Pengujian

BAB V: PENUTUP

Dalam bab penutup ini terdiri dari:

1. Kesimpulan
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2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


