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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan booth sudah menjadi suatu perhatian oleh banyak kalangan, 

mulai dari pengusaha, akademisi, pemasaran, praktisi media massa, perusahaan, 

hingga  instansi pemerintahan. Dari booth ini banyak kalangan menggunakannya 

sebagai media promosi, alat penjualan, hingga memberikan materi informasi yang 

berkaitan dengan gambaran detail suatu iklan atau prodak.  

Tak  hanya  itu  dengan  adanya booth banyak  orang  yang  berlomba-

lomba untuk dapat mempromosikan prodaknya. Hal ini ditandai dengan adanya 

banyaknya yang mengunakan media booth tersebut. Fasilitas ini untuk dapat 

berhubungan langusng dengan orang banyak, seperti  langusng bertemunya calon 

konsumen maupun konsumen prodak tersebut. Kini semakin  maraknya  

penggunaan booth oleh  berbagai prodak ataupun mempromosikan sesuatu jasa.  

Menurut Durianto, iklan adalah  merupakan suatu proses komunikasi yang 

bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan 

yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan (Durianto,  2003:1). 

Sebagian dari aspek yang mungkin tercakup pada desain booth adalah 

menciptakan tata letak dan grafik yang diperlukan, pemilihan warna, pemilihan 

font, desain layout, dan informasi. Desain booth yang penuh keterbatasan 

mengakibatkan karya-karya yang tercipta pada akhirnya memiliki banyak 
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persamaan. Warna, layout, tipografi, dan navigasi seringkali sama satu sama lain 

akibat keterbatasan tersebut. Oleh sebab itu wajar jika dalam hal ini desain booth 

saling menginspirasi, walau tetap ada batasannya. Masing-masing karya akan 

diinterpretasikan lain oleh masing-masing orang. Dari sebuah karya yang menjadi 

inspirasi mungkin akan dihasilkan banyak karya baru yang lebih indah dan lebih 

baik. Roland Barthez (1977) menyatakan bahwa “Tidak ada karya manusia yang 

benar-benar asli. Tiap karya akan selalu berulang. Yang ada adalah pencampuran 

dan penggabungan dari karya-karya yang telah ada” (Suyanto, 2009:3). 

Untuk membuat sebuah booth adalah mudahnya ditangkap informasi yang 

diberikan kepada calon konsumen maupun consume. Desain booth memakai 

warna yang sesuai dengan produk yang akan digunakan. Sedangkan tata letak 

berfungsi untuk mengatur tampilan dengan kemampuan agar lebih enak 

dipandang dan dilihat oleh konsumen..Secara umum booth mempunyai fungsi 

sebagai membangun imej branding perusahaan dan menjual prodak ataupun jasa 

dengan memberikan manfaat semua aspek desain untuk berkomunikasi dan 

mengkontrol suasana yang terbangun. 

 Dengan adanya booth membuka lembaran baru, bahwa dulu banyak usaha 

dagang dengan lapak kaki lima biasa, sekarang jaman semakin maju banyak usaha 

dagang yang semakin kreatif dan inovatif dalam hal pengemasan 

dagangan.Sebuah booth yang digunakan sebagai sarana untuk promosi sebuah 

produk atau jasadalam sebuah event pameran, namun saat ini fungsi booth tidak 

hanya sebatas untuk pameran event saja, kebanyakan pebisnis memilih booth 

karena booth tampil lebih ringkas, praktis dan juga mudah dimodifikasi. 
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 Di tengah maraknya perkembangan teknologi dalam pemasaran, sebuah 

perusahaan harus terus menunjukkan kualitas mereka dalam menjual produk/jasa 

yang mereka miliki. Perlu diketahui bahwa persaingan bisnis saat ini sangat ketat 

dan masing-masing perusahaan/instasi saat ini harus bisa mempertahankan 

loyalitas pelanggan. Media promosi yang sangat efektif untuk informasi prodak 

adalah sebuah booth, karena booth dapat dijangkau oleh semua  masyarakat. Maka 

dari itu, desain sebuah booth sangat diperlukan untuk menunjang suatu bisnis 

terutama di bidang produk atau jasa.  

Pada saat ini, PT. Madinulum Media Sentral FM tidak memiliki booth 

untuk mengenalkan perusahaan dan memasarkan produk atau jasa secara langusng 

sehingga mempermudah klien dari PT. Madinulum Media Sentral FM untuk 

mendapatkan informasi serta bertambahnya klien.Berdasarkan paparan tersebut 

penggunaan booth sebagai alat pemasaran produk atau jasa dalam perusahaan 

adalah wajar. Sebuah perusahaan memang seharusnya wajib memiliki booth 

karena adanya   perubahan   media   publikasi   konvensional yang dilakukan, 

booth  menjadi  media  baru  yang  sifatnya  dahulu hanya dipameran atau event. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ini rumusan masalah 

dalam laporan kerja praktik adalah : 

Bagaimana membuat desain booth sebagai penunjang media iklan PT. Madinulum 

Media Sentral FM? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pembuatan desain booth hanya dibatasi pada penggunaan media iklan/promosi. 

2. Membuat desain booth yang menampilkan kesan simple dan dapat mewakili 

prodak yang ada dalam PT. Madinulum Media Sentral FM tetapi tetap terlihat 

profesional. 

 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, tujuannya, 

yaitu untuk mendesain booth sebagai penunjang media iklan PT. Madinulum 

Media Sentral FM. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

 Dari laporan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai referensi dan penambahan wawasan masyarakat dalam membuat desain 

booth perusahaan yang sesuai dengan citra dari perusahaan. 

b. Sebagai bahan perbandingan dalam pembuatan desain booth yang sebagai salah 

satu media iklan. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan kontribusi kepada pihak PT. Madinulum Media Sentral FM dalam 

melayani klien dalam pembuatan desain booth sebagai media iklan. 

 b. Sebagai media iklan perusahaan yang dapat diimplementasikan untuk 

menarikminat klien untuk menggunakan prodak PT. Madinulum Media 

Sentral FM. 

 

1.6 Pelaksanaan 

 Kerja Praktik ini dilaksanakan di PT. Madinulum Media Sentral FM pada 

Graphic Designer, yang beralamat di Jl. Sukomakmur No.73, Tulungagung, Telp. 

035-5533333. Waktu pelasanaannya dimulai dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai 

31 Agustus 2015 dari hari senin sampai jumat, mulai dari pukul 08.00 WIB – 

17.00 WIB. 
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Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di 

PT. Madinulum Media Sentral FM adalah : 

1. Mengumpulkan referensi desain booth dan research data perusahaan. 

2. Membuat konsep/perancangan desain, membuat sketsa desain booth, foto 

prodak dan melakukan revisi. 

1.7 Sistematika Laporan 

 Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini akan disusun sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada Bab pertama ini ada beberapa materi yang akan diuraikan, seperti 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, 

Pelaksanaan dan Sistematika Penulisan yang menjelaskan tentang permasalahan 

yang ada di dalam perusahaan sehingga menjadi penyebab dilakukannya Kerja 

Praktik. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada Bab kedua ini berisi tentang penjelasan umum tentang gambaran 

perusahaan tempat Kerja Praktik ini, yaitu gambaran umum tentang PT. 

Madinulum Media Sentral FM. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada Bab ketiga ini akan dijelaskan tentang berbagai macam teori, konsep 

dan pengertian yang menjadi dasar dalam pembuatan desain booth. 
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BAB IV : HASIL PEMBAHASAN 

 Pada Bab kelima ini merupakan hasil implementasi karya dan penjelasan 

tentang makna yang ada di dalam karya tersebut yang berasal dari metode 

penelitian pada Bab IV. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada Bab keenam ini akan dijelaskan beberapa hal, meliputi : 

6.1 Kesimpulan 

 Bagian ini akan dijelaskan inti sari dari keseluruhan kegiatan selama Kerja 

Praktik, khususnya akan dijabarkan secara singkat dari masalah yang diangkat 

atau dikerjakan. 

6.2 Saran 

 Bagian ini akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan selama Kerja 

Praktik berlangsung. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka berisi tentang daftar referensi yang digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksanaan Kerja Praktik, bisa berupa buku, koran, majalah, e-book, 

dan lain-lain.  

 

 

 


