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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Proses dan Aktifitas Pengembangan Sosial 

4.1.1 Konsep serta Pengambilan Data Melalui Quote Hadits 

Di dalam pembuatan media promosi Instagram Lawang Agung. Konsep 

pembuatan di peroleh melalui quote hadits yang sudah ada karena Lawang Agung 

mempunyai nilai perusahaan menjunjung tinggi serta berupaya dengan maksimal 

dalam menjalankan syariat Islam, dengan mengubah desain latar belakang atau 

background, jenis font, dan layoutnya. Referensi quote hadits melalui internet atau 

Instagram yang mempunyai konsep Islami. Setelah mendapat quote hadits dan di 

pilih sesuai keinginan dilakukanlah edit foto latar belakang atau background untuk 

menambah lebih menarik dan sesuai dengan quote hadits yang akan dibahas. 

Desain yang digunakan di dalam media promosi Lawang Agung adalah konsep 

dengan tambahan quote hadits yang simple namun tetap mengangkat konsep 

Islami. Penonjolan quote hadits dan desain background sangatlah berpengaruh, 

sehingga diperlukannya quote hadits yang terjadi pada keseharian umat muslim 

agar lebih menarik. 

 

4.2 Proses Desain 

Di dalam pembuatan media promosi di instagram hal yang tidak boleh 

dirubah yaitu logo Lawang Agung karena logo tersebut merupakan logo paten 

yang wajib dicantumkan pada desain media promosi di instagram nantinya. Pada 

desain media promosi yang sudah ada sebelumnya dari  official Lawang Agung 
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serta official instagram dari Lawang Agung juga tidak dapat diubah-ubah. 

Dikarenakan Hak Cipta yang dimiliki oleh Lawang Agung. 

a. Logo Lawang Agung 

Di dalam desain di instagram nanti akan di cantumkan logo Lawang Agung 

sebagai penunjuk identitas dari Lawang Agung. 

 

Gambar 4.1 Logo Full Nama Lawang Agung 

(Sumber: www.lawangagung.com) 

Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa logo Lawang Agung menggunakan 

tagline “Pusat kurma & oleh-oleh haji/umroh terlengkap” yang bertujuan untuk 

agar konsumen mengetahui bahwa Lawang Agung merupakan perusahaan yang 

memproduksi buah kurma dan oleh-oleh haji/umroh terlengkap daripada 

perusahaan lainnya. Selain memproduksi buah kurma dan oleh-oleh haji/umroh 

Lawang Agung juga mengutamakan kualitas produk yang ditawarkannya.  

 

http://www.lawangagung.com/
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Gambar 4.2 Logo Gram Lawang Agung 

(Sumber : www.lawangagung.com) 

Logo Lawang Agung ini memberikan penekanan pada tulisan L dan A yang 

menggunakan bentuk karakter seperti sebuah gapura yang menunjukkan bahwa 

karakter tersebut seperti pintu menuju Makam Sunan Ampel, masyarakat 

menyebutnya Lawang Agung yang berarti pintu yang besar atau pintu mulia, 

dengan harapan semoga Lawang Agung menjadi toko yang besar seperti layaknya 

sebuah gapura yang besar pula. Logo Lawang Agung juga menggunakan warna 

kuning yang menjadi khasnya yang memberi kesan yaitu kerjasama, kebahagiaan, 

kehangatan dan loyalitas.  

 

 

 

 

 

http://www.lawangagung.com/
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b. Desain Awal Lawang Agung 

 

Gambar 4.3 Desain Awal Instagram Official Lawang Agung 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada desain awal instagram ini merupakan profile dari Lawang Agung yang 

mana hanya sebagian besar terdapat foto dari quote hadits, dengan begitu Lawang 

Agung sangat bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini mempunyai konsep 

Islami dan menjunjung tinggi tentang  Agama Islam. Dengan adanya variasi 

background dan bentuk font yang menjadi dukungan pada desain quote hadits 

tersebut. Dan tidak lupa juga mencantumkan hadits dari siapa yang akan diambil. 

Menerapkan konsep Islami dengan kualitas yang tinggi adalah suatu motto yang 

diterapkan oleh Lawang Agung dengan mempunyai suatu produk yang berkualitas 

maka kepercayaan akan kosumen dengan produsen akan meningkatkan daya jual 

di Lawang Agung. 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.4 Desain Official Instagram Lawang Agung 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.4 diatas merupakan desain manfaat mengkonsumsi buah 

kurma. Dengan mencantumkan “Sehat dengan kurma setiap hari” yang bertujuan 

untuk  mengajak konsumen mengkonsumsi buah kurma setiap hari. Desain yang 

digunakan menggunakan background atau latar belakang buah kurma yang 

menarik. Bertujuan untuk menarik daya minat konsumen terhadap buah kurma. 

Tidak lupa mencantumkan logo Lawang Agung sendiri dan kontak personal yang 

dapat dihubungi apabila konsumen ingin membeli buah kurma. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.5 Desain Official Instagram Quote Hadits 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.5 diatas merupakan desain quote hadits tentang berjabat 

tangan. Desain yang dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan ilustrasi 

kedua tangan yang sedang berjabatan yang menyesuaikan  dengan tema yang 

dibahas yaitu berjabat tangan. Dan tidak lupa mencantumkan logo dan kontak 

personal yang terletak pada bawah desain yang berguna untuk memudahkan 

konsumen untuk menghubungi Lawang Agung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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c. Proses Desain  

 

Gambar 4.6 Lembar Project Adobe Illustrator CS6 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016) 

Langkah awal dalam proses pembuatan desain media promosi adalah dengan 

membuka aplikasi adobe illustrator CS6. Setelah aplikasi terbuka selanjutnya 

yaitu membuat lembaran baru untuk melakukan proses pembuatan desain media 

promosi tersebut. Dengan mengatur berapa ukuran lembaran yang dibutuhkan 

sehingga muncul seperti gambar 4.6. Di dalam pengeditan atau editing digital 

image sangatlah merekomendasikan menggunakan gambar yang mempunyai 

ukuran besar atau kualitas yang tinggi. Karena dengan menggunakan gambar yang 

berkualitas tinggi maka gambar atau image yang akan di edit akan menghasilkan 

desain yang bagus pula atau tidak akan menghasilkan desain yang pecah karena 

kualitas rendah.  
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Gambar 4.7 Objek Siap Diedit 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016) 

 Langkah kedua dengan memberi background pada lembar kerja yang sudah 

tersedia. Dengan menggunakan gambar background yang berukuran cukup besar 

agar pengaplikasian background yang dicantumkan tersebut tidak pecah. Setelah 

itu mengatur background dengan menyesuaikan lembar kerja yang sudah ada. 

Teknik mengatur tata letak background sangat mempengaruhi hasil dari karya 

desain yang akan dibuat, disini membutuhkan ketelitian agar background yang 

dipilih mendapatkan posisi yang tepat dengan keinginan. Setelah mendapat 

background yang tepat dan pas maka selanjutnya ke tahap ketiga desain. 
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Gambar 4.8 Menambahkan Judul Pada Desain 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016) 

Hal ketiga adalah dengan memberi judul pada desain yang akan dibuat untuk 

memberi penekanan pada desain sesuai dengan apa yang akan dibahas. Setelah 

memberi judul pada desain tidak lupa degan mengatur jenis font dan ukurannya. 

Pada desain kali ini menggunakan jenis font Britannic Bold dengan menggunakan 

ukuran 60pt dan juga menambahkan garis dibawahnya. Jenis font dan ukuran 

setelah diatur maka hal selanjutnya adalah penataan letak yang tepat pada lembar 

kerja seperti gambar 4.8 diatas. 
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Gambar 4.9 Menambahkan object 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016) 

Dengan cara yang sama seperti gambar 4.9 di atas dengan menambahkan 

objek kurma sebagai penekanan pada desain yang akan dibahas. Dengan cara 

mendrag (menggeser gambar) ke lembar kerja di adobe illustrator CS6 dan 

diberikan efek bayangan pada object kurma dengan cara membuka pilih Effect 

pada toolbar kemudian klik Stylize lalu klik Drop Shadow. Peletakkan objek yang 

berada di tengah bertujuan untuk memberi informasi yang sesuai dengan desain 

yang akan dibahas. Setelah menambahkan gambar buah kurma, di sekitar atau 

sekeliling gambar tersebut diberikan tulisan atau keterangan kelebihan buah 

kurma yang sesuai dengan judul yang pertama kali dibuat.  
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Gambar 4.10 Menambahkan Logo Lawang Agung dan Kontak Personal 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016) 

Langkah akhir yang dibuat adalah dengan menambahkan logo Lawang Agung 

pada sudut kiri atas dan kontak person pada bawah desain diatas seperti gambar 

4.10. dengan menambahkan logo Lawang Agung berguna bertujuan agar 

konsumen tahu bahwa desai tersebut dibuat oleh Lawang Agung sendiri dan 

tujuan selanjutnya berguna untuk mempromosikan Lawang Agung. Kontak 

personal juga tidak lupa dicantumkan pada desain yang bertujuan agar konsumen 

tahu dan memudahkan konsumen untuk menghubungi Lawang Agung. 
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4.3 Final Desain 

 

Gambar 4.11 Final Desain 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016) 

Kurma adalah salah satu buah yang cukup istimewa di hadapanumat 

islam. Bentuk pohon kurma itu berukuran sedang dan mempunyai ukuran 

ketinggian berkisar antara 15-25 meter. Pohon ini tumbuh secara tunggal dengan 

membentuk rumpun pada setiap batang yan gberasal dari akar yang tunggal. 

Penyimbolan buah kurma pada desain diatas adalah suatu simbol dari 

kelebihan buah kurma yang sesuai dengan judul yang dibuat oleh penulis. 
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4.1.4 Produksi 

Beberapa alternative final desain media promosi instagram untuk Lawang 

Agung yang sudah penulis buat dengan 2 versi yaitu versi Handphone dann versi 

Komputer. 

 

Gambar 4.12 Home Page (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.12 diatas merupakan home page atau beranda pada Instagram 

Lawang Agung dengan versi komputer. Tampilan pada versi computer ini  

merupakan tampilan landscape atau memanjang ke samping. Pada versi computer 

tersebut memudahkan konsumen dalam mencari informasi tentang Lawang 

Agung. Hanya dengan mengakses www.instagram.com/lawangagung/ akan 

muncul Instagram Lawang Agung. 

https://www.instagram.com/lawangagung/
http://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.13 Home Page (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.13 diatas merupakan home page atau beranda pada Instagram 

Lawang Agung dengan versi handphone. Tampilan pada versi computer ini  

merupakan tampilan potrait atau memanjang ke bawah. Pada versi handphone 

lebih banyak di akses oleh para konsumen, karena hampir setiap orang 

menggunakan handphone atau smartphone. Dengan berkembangnya teknologi 

saat ini handphone dapat mendownload aplikasi apapun. Contohnya aplikasi 

Instagram lebih digandrungi masyarakat saat ini. Hanya dengan mendownload 

aplikasi pada aplikasi store maka Instagram dapat digunakan untuk berbisnis 

online seperti Lawang Agung. 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.14 Desain Quote Hadits “Assalamualaikum” (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.14 merupakan desain quote hadits tentang salam dengan 

versi komputer. Desain yang dibuat menggunakan background pemandangan 

yang indah bertujuan agar konsumen yang melihat desain tersebut seperti melihat 

pemandangan aslinya. Desain font dibuat dengan menggunakan jenis font script 

pada judul maupun isi pada desain quote hadits tersebut dan mencantumkan nama 

sumber yang menciptakan quote hadits seperti gambar diatas. Tidak lupa juga 

mencatumkan logo dan kontak personal bertujuan agar mengetahui bahwa quote 

tersebut dibuat oleh pihak Lawang Agung. 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.15 Desain Quote Hadits “Assalamualaikum” (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.15 juga merupakan desain quote hadits tentang salam hanya 

saja ini menggunakan versi handphone. Seperti yang dijelaskan pada gambar 4.14 

desain dibuat semenarik mungkin dan sesuai dengan apa yang dibahas pada quote 

hadits tersebut. 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.16 Desain Cara Rasulullah Makan Kurma (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.16 merupakan desain quote hadits tentang cara Rasulullah 

memakan kurma dengan versi komputer. Desain yang dibuat menggunakan 

background polos putih dan mencantumkan buah kurma di sisi kanan bawah. 

Desain font dibuat dengan menggunakan jenis font sans serif pada judul maupun 

isi pada desain quote hadits tersebut bertujuan untuk mempertegas font pada 

desain quote ini. Mencantumkan nama sumber yang menciptakan quote hadits 

seperti gambar diatas. Tidak lupa juga mencatumkan logo dan kontak personal 

bertujuan agar mengetahui bahwa quote tersebut dibuat oleh pihak Lawang 

Agung. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.17 Desain Cara Rasulullah Makan Kurma (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.17 juga merupakan desain quote hadits tentang cara 

Rasulullah memakan kurma hanya saja ini menggunakan versi handphone. Seperti 

yang dijelaskan pada gambar 4.16 desain dibuat simple tapi menarik bertujuan 

agar konsumen yang melihat tertarik untuk membacanya. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.18 Desain Quote Hadits “Ketaatan” (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.18 merupakan desain quote hadits tentang taat kepada Allat  

SWT dengan versi komputer. Desain yang dibuat menggunakan background 

orang yang sedang melaksanakan ibadah shalat yang bertujuan untuk 

menyambungkan dengan desain yang dibahas pada quote hadts diatas. Desain font 

dibuat dengan menggunakan jenis font sans serif pada judul maupun isi pada 

desain quote hadits tersebut bertujuan untuk mempertegas font pada desain quote 

ini dan mencantumkan nama sumber yang menciptakan quote hadits pertama kali. 

Tidak lupa juga mencatumkan logo dan kontak personal bertujuan agar 

mengetahui bahwa quote tersebut dibuat oleh pihak Lawang Agung. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.19 Desain Quote Hadits “Ketaatan” (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.19 juga merupakan desain quote hadits tentang taat kepada 

Allah SWT hanya saja ini menggunakan versi handphone. Seperti yang dijelaskan 

pada gambar 4.18 desain dibuat simple tapi menarik yang bertujuan agar 

konsumen melihat desain quote hadits seperti diatas tertarik untuk membacanya. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.20 Desain Quote Hadits “Nikmat Allah SWT” (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.20 merupakan desain quote hadits tentang nikmat Allah 

SWT dengan versi komputer. Desain yang dibuat menggunakan background 

pemandangan hutan pinus yang indah yang bertujuan untuk menyampaikan pesan 

yang ditulis dalam quote hadits diatas bahwa kenikmatan yang diberi oleh Allah 

SWT harus disyukuri. Desain font dibuat dengan menggunakan jenis font sans 

serif pada judul maupun isi pada desain quote hadits tersebut bertujuan untuk 

mempertegas dan memperjelas makna yang dimaksud oleh quote hadits yang 

dibahas dan mencantumkan nama sumber yang menciptakan quote hadits pertama 

kali. Tidak lupa juga mencatumkan logo dan kontak personal bertujuan agar 

mengetahui bahwa quote tersebut dibuat oleh pihak Lawang Agung. 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.21 Desain Quote Hadits “Nikmat Allah SWT” (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.21 juga merupakan desain quote hadits tentang nikmat Allah 

SWT hanya saja ini menggunakan versi handphone. Seperti yang dijelaskan pada 

gambar 4.20 desain dibuat simple dengan menggunakan background 

pemandangan hutan pinus tapi menarik yang bertujuan agar konsumen melihat 

desain quote hadits seperti diatas tertarik untuk membacanya. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.22 Desain Kurma (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.22 merupakan desain tentang promosi untuk kurma yang 

disediakan oleh Lawang Agung dengan versi komputer. Desain yang dibuat 

menggunakan background buah kurma yang cantik dan menarik bertujuan untuk 

menarik daya minat konsumen terhadap produk Lawang Agung. Desain font 

dibuat dengan menggunakan jenis font sans serif pada judul maupun isi pada 

desain quote hadits tersebut bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas 

makna yang dimaksud oleh desain promosi untuk kurma seperti gambar diatas. 

Tidak lupa juga mencatumkan logo dan kontak personal bertujuan agar 

mengetahui bahwa quote tersebut dibuat oleh pihak Lawang Agung. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.23 Desain Kurma (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.23 juga merupakan desain tentang promosi untuk kurma 

yang disediakan oleh Lawang Agung hanya saja ini menggunakan versi 

handphone. Seperti yang dijelaskan pada gambar 4.22 desain dibuat simple 

dengan menggunakan background buah kurma yang cantik dan menarik bertujuan 

untuk menarik daya minat konsumen terhadap produk Lawang Agung. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.24 Desain Quote Hadits “Bersedekah” (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.24 merupakan desain quote hadits tentang bersedekah 

dengan versi komputer. Desain yang dibuat menggunakan background buah 

kurma dengan penataan yang cantik dan menarik, karena quote hadits yang 

dibahas pada desain diatas merupakan quote hadits yang berkesinambungan 

dengan buah kurma maka dari itu desain diatas menggunakan gambar buah kurma 

pada desain quote seperti gambar diatas. Desain font dibuat dengan menggunakan 

jenis font sans serif pada judul maupun isi pada desain quote hadits tersebut 

bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas makna yang dimaksud oleh quote 

hadits yang dibahas dan mencantumkan nama sumber yang menciptakan quote 

hadits pertama kali. Tidak lupa juga mencatumkan logo dan kontak personal 

bertujuan agar mengetahui bahwa quote tersebut dibuat oleh pihak Lawang 

Agung. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.25 Desain Quote Hadits “Bersedekah” (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.25 juga merupakan desain quote hadits tentang bersedekah 

hanya saja ini menggunakan versi handphone. Seperti yang dijelaskan pada 

gambar 4.24 desain dibuat simple dengan menggunakan background buah kurma 

dengan penataan yang cantik dan menarik, karena quote hadits yang dibahas pada 

desain diatas merupakan quote hadits yang berkesinambungan dengan buah 

kurma dan berguna untuk menarik daya minat konsumen terhadap produk Lawang 

Agung. 

https://www.instagram.com/lawangagung/


60 
 

 

 

Gambar 4.26 Desain Quote Hadits “Ilmu” (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.26 merupakan desain quote hadits tentang ilmu dengan versi 

komputer. Desain yang dibuat menggunakan background tempat buku dengan 

penataan yang sangat rapi, karena quote hadits diatas membahas tentang ilmu. 

Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sifatnya jangka panjang. Desain 

font dibuat dengan menggunakan jenis font sans serif pada judul maupun isi pada 

desain quote hadits tersebut bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas 

makna yang dimaksud oleh quote hadits yang dibahas dan mencantumkan nama 

sumber yang menciptakan quote hadits pertama kali. Tidak lupa juga 

mencatumkan logo dan kontak personal bertujuan agar mengetahui bahwa quote 

tersebut dibuat oleh pihak Lawang Agung. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.27 Desain Quote Hadits “Ilmu” (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.27 juga merupakan desain quote hadits tentang ilmu hanya 

saja ini menggunakan versi handphone. Seperti yang dijelaskan pada gambar 4.26 

desain dibuat simple dengan menggunakan background tempat buku dengan 

penataan yang sangat rapi, karena quote hadits diatas membahas tentang ilmu. 

Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sifatnya jangka panjang. 

https://www.instagram.com/lawangagung/


62 
 

 

 

Gambar 4.28 Desain Quote Hadits “Ucapkan Salam” (versi Komputer) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.28 merupakan desain quote hadits tentang mengucapkan 

salam dengan versi komputer. Desain yang dibuat menggunakan background 

sebuah rumah yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan quite hadts yang 

dibahas yaitu mengucapkan salam apabila hendak masuk rumah. Desain font 

dibuat dengan menggunakan jenis font sans serif pada judul maupun isi pada 

desain quote hadits tersebut bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas 

makna yang dimaksud oleh quote hadits yang dibahas dan mencantumkan nama 

sumber yang menciptakan quote hadits pertama kali. Tidak lupa juga 

mencatumkan logo dan kontak personal bertujuan agar mengetahui bahwa quote 

tersebut dibuat oleh pihak Lawang Agung. 

 

https://www.instagram.com/lawangagung/
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Gambar 4.29 Desain Quote Hadits “Ucapkan Salam” (versi Handphone) 

(Sumber : https://www.instagram.com/lawangagung/) 

Pada gambar 4.29 juga merupakan desain quote hadits tentang mengucapkan 

salam hanya saja ini menggunakan versi handphone. Seperti yang dijelaskan pada 

gambar 4.28 desain dibuat simple dengan menggunakan background sebuah 

rumah yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan quite hadts yang dibahas yaitu 

mengucapkan salam apabila hendak masuk rumah. 

 
 

https://www.instagram.com/lawangagung/

