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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Dewasa ini banyak sekali fashion yang semakin beragam, tidak 

hanya itu kini dari tangan yang kreatif, fashion di manfaatkan untuk 

mengenalkan budaya dan bahasa suatu daerah ke berbagai kalangan. 

Produk seperti kaos, topi, mug dan lainnya menjadi tempat untuk 

mengaplikasikan bahasa dari suatu daerah. Tidak hanya itu, manfaat 

lainnya selain mengenalkan bahasa, suatu perusahaan bisa mendapatkan 

keuntungan karena  masyarakat sekitar di daerah tersebut akan merasa 

tertarik dan mereka akan merasa bangga dengan bahasa daerah mereka di 

aplikasikan pada, misalnya kaos yang terlihat begitu kekinian dan tentunya 

menarik. 

 

Dengan gaya yang berbeda perusahaan memperkenal Bahasa Bangka 

melalui produk yang berguna dan bisa difungsikan seperti kaos dan topi. 

Dengan seni design dari tulisan yang terlihat simple namun menarik bisa 

memberikan kesan tersediri bagi pemakai. Tentunya masyarakat luar 

daerah pun ingin tahu tentang bahasa daerah yang mereka kunjungi. 

Produk seperti ini biasanya akan diminati oleh para pengunjung luar 

daerah dan bisa dijadikan sebagai buah tangan. Dengan begitu Bangka pun 

akan lebih dikenal luas sebagai daerah yang menarik dan memiliki ciri 

khas tertentu. 

 

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang 

menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif 

mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena 

merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Pamflet 
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dalam bentuk media publikasi yang lebih sederhana dan praktis dengan isi 

dan layout yang dapat menarik perhatian. Tentunya dalam kasus di atas, 

kita harus mengaplikasikan desain grafis ke dalam produk-produk tersebut 

dan mempromosikan produk tersebut dalam bentuk pamflet. Oleh karena 

itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk menyusunnya 

ke dalam laporan Kuliah Kerja Praktek dengan judul Desain dan Publikasi 

Distro Setal. 

 

2. Rumusan Masalah 

 

Penulis mengambil pembahasan bagaimana cara memperkenalkan 

bahasa Bangka melalui media kaos di perusahaan Setal kepada berbagai 

kalangan yang ada di daerah Bangka maupun di luar daerah. Serta  

mendukung perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan agar lebih 

dikenal di masyarakat. 

Permasalahan yang timbul di perusahaan diantaranya : 

a. Bagaimana cara mendesain produk seperti halnya kaos dengan tulisan-

tulisan dari segi penulisannya, bentuk dan warna dan lain-lain sehinga 

terlihat menarik dan adanya nilai seni  dalam produk tersebut. 

b. Distro Setal ini masih terbilang masih baru dibuka sehingga belum 

familiar di masyarakat. 

 

3. Tujuan Penulisan 

 

Tujuan dari penulisan ini diantaranya : 

a. Membantu Distro Setal untuk mendesain produk mereka. 

b. Mendukung dalam hal memperkenalkan bahasa Bangka kepada 

berbagai kalangan. 

c. Mempromosikan ke masyarakat dan berbagai kalangan agar Distro 

Setal lebih dik 
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4. Batasan Masalah 

 

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka di dalam 

batasan masalah akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan 

desain, diantaranya : 

 

a. Jenis Alat dan Media Publikasi  

Media atau alat yang digunakan untuk mendesain seperti 

komputer/laptop dan software yang mendukung dalam pengerjaan 

desain. Penulis memilih media publikasi dalam bentuk digital maupun 

cetak.  

b. Benda untuk mengaplikasikan design 

Benda yang digunakan adalah bahan kaos dan kain untuk 

pembuatan topi. Sedangkan dalam pembuatan media publikasi seperti 

pamflet, penulis menggunakan bahan kertas yang memiliki kualitas 

bagus. 

c. Mendesain 

Dalam hal mendesain kami menggunakan software yang sesuai dan 

tepat dengan apa yang dibutuhkan agar karya design dan tulisan 

menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk membuat tulisan 

dan designnya kami menggunakan photoshop. 

 

5. Metode Penelitian 

 

Dalam penyusunan laporan KKP (Kuliah Kerja Praktek) ini penulis 

menggunakan metode studi lapangan tentang Distro Setal yang bergerak 

dibidang jual beli dalam bentuk cetak berupa hardware dan software pada 

saat melakukan wawancara kepada penguru Distro Setal, lalu kemudian 

pihak Distro Setal mengizinkan untuk membuat beberapa desain untuk 

produk yang akan dipasarkan oleh mereka. Sebelum mendesain, tentunya 
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penulis terlebih dahulu mempelajari dan mencari sumber mengenai cara 

mendesain yang baik. 

 

6. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi menjadi beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

 

BAB I   :   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan penulisan KKP (Kuliah Kerja Prakterk) berisi 

latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup riset, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori singkat mengenai topik 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori dan 

spesifikasi singkat tentang teknologi yang digunakan 

dalam praktek. 

 

 BAB III   :  ORGANISASI 

Bab ini berisikan tentang sejarah tempat instansi dan 

menjelaskan daftar organisasi tentang tugas dan 

wewenang yang terdapat di dalam instansi tersebut. 

 

BAB IV :  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas mengenai objek penelitian yang 

berisi konsep desain, draft dan meteri dari objek yang 

diteliti. Analisa objek beisikan analisa dari objek 

penelitian. Teori singkat dan spesifikasi mengenai 
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hardware dan software yang digunakan. Teori singkat 

mengenai konsep desain yang disetujui dan hubungan 

antara hardware dan software pendukung dan akan 

digunakan. 

 

BAB V  :  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjabarkan tentang implementasi bentuk desain 

berupa gambaran desain yang dibuat dan akan dicetak 

dalam bentuk nyata. Terdapat kesimpulan dan saran yang 

diberikan penulis mengenai apa yang telah diteliti, serta 

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


