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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi 

dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. 

Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian 

diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. 

Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Industri 

(perindustrian) di Indonesia merupakan salah satu komponen perekonomian yang 

penting. Perindustrian memungkinkan perekonomian kita berkembang pesat dan 

semakin baik, sehingga membawa perubahan dalam struktur perekonomian 

nasional. 

 Sejauh ini pengembangan sektor industri makin marak, akibat dari 

tuntutan globalisasi itu sendiri. Di Indonesia, kota-kota industri mulai berkembang 

dan menghasilkan barang-barang produksi yang bermutu. Namun, ada banyak 

industri pula di Indonesia yang sebagian sahamnya adalah alhasil investasi asing, 

bahkan ada juga perusahaan dan industri yang secara mutlak berdiri dan 

beroperasi di Indonesia. (sumber: www.prezi.com) 

 Media mempunyai peran penting dalam penyampaian sebuah pesan 

komunikasi. Media menjadi sarana pengirim pesan kepada penerima pesan dalam 

suatu proses komunikasi. Dalam penyampaian pesan tersebut, ada bermacam-
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macam gangguan komunikasi, tergantung media yang digunakan. Ketika pesan 

sudah tersampaikan, pengirim pesan berharap ada respon dan umpan balik dari si 

penerima pesan. Sama halnya ketika melakukan promosi dengan menggunakan 

media promosi. Di situ ada si pengirim pesan, yaitu orang yang melakukan 

promosi dan mempunyai informasi-informasi yang dirancang dalam bentuk pesan, 

dan si penerima pesan, yaitu orang-orang yang melihat informasi melalui media 

promosi yang digunakan, serta media, yaitu media promosi yang dapat berbentuk 

berbagai macam sesuai jenis promosinya. Orang yang melakukan promosi melalui 

suatu media promosi kepada audiens pun juga mengharapkan respon balik. Hal ini 

untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh dan bagaimana promosi itu 

berhasil. (Ardhi, 2013 : 2) 

 Dalam dunia industri atau bisnis saat ini, promosi adalah sebuah hal yang 

sangat wajib untuk dilakukan tiap-tiap perusahaan. Baik itu untuk meningkatkan 

brand awareness produk mereka di masyarakat, ataupun juga untuk menjaga 

eksistensi produk tersebut di pasaran. (sumber: www.kompasiana.com) 

 Saat ini, promosi merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam 

mengembangkan suatu bisnis dan usaha. Promosi menjadi ujung tombak 

keberlangsungan suatu usaha itu sendiri. Tanpa promosi, masyarakat belum tentu 

mengetahui tentang sebuah usaha tersebut. Masyarakat juga tidak akan bisa 

mendukung usaha tersebut jika mereka tidak mengetahuinya. 

 Perkembangan promosi saat ini sangatlah pesat. Hampir tidak mungkin 

dalam suatu pasar hanya ditemui satu jenis produk saja. Ada banyak produk 

ditawarkan dengan berbagai merek dengan berbagai keunggulan maupun 

http://www.kompasiana.com/
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kekurangannya. Jika sebuah produk laku keras di pasaran, kompetitor akan 

semakin banyak dengan karakteristik yang tidak jauh berbeda. Banyaknya produk 

yang sejenis akan mendorong adanya persaingan di antara produk itu sendiri. 

Dalam persaingan antar produk inilah promosi memainkan peran sangat besar dan 

penting. Masing-masing produk saling berlomba-lomba memikat perhatian 

pelanggan melalui promosi-promosi yang menarik dan mempunyai ciri khas 

sendiri-sendiri. Banyak media-media yang digunakan dengan berbagai 

keunikannya. Promosi juga dapat membentuk citra perusahaan di mata 

audiensnya, seperti apa produk yang ditawarkan, bagaimana menggunakannya, 

berapa harganya, dan diperuntukkan bagi siapa saja. Hal inilah yang perlu 

dipertimbangkan sebelum melakukan promosi, yaitu media promosi manakah 

yang tepat dan efektif untuk merangkul dan menjangkau pelanggan.  

 Pentingnya promosi membuat kita perlu mengetahui media-media apa saja 

yang bisa digunakan, bagaimana karakter-karakter media yang ada, berapa banyak 

media yang diperlukan untuk keperluan promosi dengan tujuan tertentu. 

Banyaknya media untuk berpromosi tidak selalu berbanding lurus dengan 

perhatian yang didapat dari konsumen. 

 Oleh karena itu, promosi adalah suatu cara untuk mengkomunikasikan 

suatu produk. Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan suatu produk yang 

berupa barang maupun jasa. Promosi tidak hanya berhenti sampai tahap 

menginformasikan saja, tetapi juga membedakan produk satu dengan lainnya. 

Promosi dilakukan untuk menambah profit dari suatu perusahaan. Promosi perlu 

menggunakan media yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan 
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promosi maupun audiensnya. Hal ini berujung pada efektifitas biaya promosi dan 

keuntungan yang akan didapat dengan berpromosi melalui media tersebut. 

 Salah satu promosi yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 

media promosi berupa brosur. Media ini hampir mirip dengan flyer. Perbedaannya 

flyer dengan media ini adalah terdapat pada bentuknya. Brosur berbentuk seperti 

buku dan mempunyai beberapa halaman. Brosur berbentuk lembaran kemudian 

dilipat dengan pola tertentu. Jika jumlah halaman banyak, biasanya dijilid dengan 

benang, kawat, atau sekedar disusun saja tanpa dijilid. Dengan jumlah halaman 

itu, brosur mampu memuat informasi yang lebih banyak dan detail dibandingkan 

dengan flyer. Brosur menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang menjual produk-

produknya. Media ini merupakan media yang mampu menawarkan dan 

menginformasikan produk dengan terperinci, baik kelebihan produk, keuntungan 

menggunakan produk tersebut, bentuk fisik, warna, dan ukuran produk. (Ardhi, 

2013 : 18) 

 Oleh karenanya, kerja praktik ini bertujuan untuk membuat media promosi 

berupa brosur dengan desain yang menarik sesuai dengan karakteristik perusahaan 

yang diterapkan untuk menunjang promosi Toko Pusat Oleh-Oleh Haji & Umroh 

Lawang Agung, sehingga dapat membantu menyebar luaskan informasi tentang 

Toko Pusat Oleh-Oleh Haji & Umroh Lawang Agung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pada laporan 

kerja praktik ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Perancangan 

Media Promosi Desain Brosur Lawang Agung Sebagai Group PT. Usaha Utama 

Bersaudara.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas agar pembahasan dalam laporan kerja praktik 

ini dapat terfokus dan tidak terlalu meluas, maka diperlukan batasan-batasan 

mengenai permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut: 

a. Merancang media promosi berupa desain brosur. 

b. Mendesain brosur sesuai dengan konsep dan data-data dari Toko Pusat 

Oleh-Oleh Haji & Umroh Lawang Agung. 

c. Desain brosur sebatas konsep desain, layout, hingga final desain untuk 

siap cetak. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan laporan kerja praktik ini adalah 

dapat merancang desain media promosi berbentuk brosur Toko Pusat Oleh-Oleh 

Haji & Umroh Lawang Agung sehingga juga dapat di implementasikan untuk 

proses pemasaran. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari perancangan desain media promosi berupa brosur ini 

adalah: 

a. Dapat bermanfaat sebagai pembelajaran mengenai perancangan media 

promosi brosur untuk perusahaan. 

b. Sebagai bahan pembanding untuk pembuatan brosur selanjutnya. 

c. Menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa mengenai teori-teori 

dan penerapan desain brosur seperti yang telah dipelajari selama 

perkuliahan Desain Komunikasi Visual sebagai bekal untuk dunia kerja. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Dapat merancang desain media promosi berupa brosur yang berguna 

sebagai bentuk pemasaran Toko Pusat Oleh-Oleh Haji & Umroh Lawang 

Agung. 

b. Sebagai pengenalan produk untuk meningkatkan minat dan segmentasi 

pasar. 

 

1.6 Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Usaha Utama Bersaudara 

Jasa   : Pusat Oleh-Oleh Haji & Umroh 
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Alamat   : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 37-39, Surabaya 

Telp.   : (031) - 3553915 

Fax   : (031) - 3552559 

E-mail   : lawangagung.hrd@gmail.com 

Website  : www.lawangagung.com 

b. Periode 

Tanggal Pelaksanaan : 18 Juli 2016 s.d. 12 Agustus 2016 

Waktu   : 08.00 – 17.00 WIB (Senin – Jum’at) 

     08.00 – 14.00 WIB (Sabtu) 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Pada dasarnya penulisan laporan kerja praktik diperlukan sistematika 

penulisan dengan meliputi beberapa bab yang di dalamnya terdapat penjabaran 

setiap masalah, yakni sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pertama ini akan membahas mengenai perumusan dan penjelasan 

masalah secara umum. Pada bab ini menyangkut beberapa masalah yang 

meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, manfaat dan tujuan kerja praktik, waktu dan tempat pelaksanaan 

kerja praktik, dan dilanjutkan oleh sistematika penulisan kerja praktik. 

 

 

http://www.lawangagung.com/
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab kedua ini membahas mengenai informasi umum terhadap perusahaan 

PT. Usaha Utama Besaudara meliputi profil perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, sejarah perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Pada bab ketiga ini akan membahas tentang teori yang digunakan untuk 

menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab keempat ini, akan membahas mengenai pelaksanaan kerja praktik 

selama di PT. Usaha Utama Bersaudara. Pada bab ini juga menjelaskan 

dari hasil perancangan yang ada dalam sebuah implementasi karya. Di 

dalam sebuah perancangan karya dapat berupa bagan perancangan maupun 

deskripsi, serta membahas dan menjelaskan mengenai karya yang dibuat 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan metode perancangan 

yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu perancangan media promosi desain 

brosur Lawang Agung. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab kelima ini akan membahas dua hal, yakni sebagai berikut: 

a. Kesimpulan 

 Meringkas keseluruhan hasil dari laporan kerja praktik ini dalam satu 

kesimpulan yang terkait dengan permasalahan dan solusi yang diangkat 

pada laporan kerja praktik ini. 
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b. Saran 

 Penulis akan memberikan masukan terkait dengan masalah yang diangkat 

dalam laporan kerja praktik ini kepada beberapa pihak yang terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

sebagai acuan atau dasar dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa 

buku, jurnal, e-book, dan lain-lain. 


