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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

Dalam era globalisasi pada saat ini, dunia industri menempatkan diri 

sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi yang berperan penting dalam 

kemajuan perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian negara, 

industri harus berkembang dan menjadi kegiatan ekonomi utama dalam suatu 

negara tersebut. Karena pada dasarnya, perindustrian memungkinkan 

perekonomian akan berkembang pesat dan semakin baik sehingga membawa 

perubahan yang signifikan dalam struktur perekonomian nasional. 

Perkara perkembangan sektor industri, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa 

semakin marak bahkan hampir 80% sektor industri telah berkembang pesat. 

Perkembangan ini merupakan akibat dari tuntutan globalisasi pada saat ini. Di 

Indonesia, kota-kota industri mulai berkembang dan merajai hampir di seluruh 

wilayah hingga dapat menghasilkan barang-barang produksi yang bermutu dan 

bernilai tinggi. Namun, ada banyak industri pula di Indonesia yang sebagian 

sahamnya adalah ahasil investasi asing, bahkan ada juga perusahaan dan industri 

yang secara mutlak berdiri dan beroperasi di Indonesia.  

Penempatan media saat ini memiliki peran penting dalam penyampaian 

sebuah pesan komunikasi yang dapat disebut juga sebagai perantara atau 

pengantar. Media dapat diartikan sebagai bentuk yang dipergunakan untuk proses 

penyaluran informasi, atau dapat dikatakan sebagai alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pesan yang akan 
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disampaikan. Hal tersebut dapat menjadi cara utama dalam perusahaan untuk 

menarik calon konsumen agar dapat menaikkan rating kunjungan atau 

pemasukkan secara signifikan. 

Dalam hal ini, PT. Usaha Utama Bersaudara sebagai group Lawang Agung 

membutuhkan bantuan media sebagai upaya promosi agar pesan yang 

disampaikan dapat membidik calon konsumen dengan tepat dan baik. Cara media 

promosi bekerja adalah akan ada pengirim pesan, yaitu pelaku yang melakukan 

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

dan penerima pesan, yaitu mereka yang melihat informasi melalui media promosi 

yang digunakan. Pelaku yang melakukan promosi melalui suatu media promosi 

kepada audiens akan juga mengharapkan respon balik. Hal ini untuk mengetahui 

dan mengukur seberapa jauh dan bagaimana promosi itu berhasil. 

Dalam dunia industri atau bisnis pada saat ini, promosi merupakan hal 

yang sangat wajib untuk dilakukan tiap-tiap perusahaan terutama pada PT. Usaha 

Utama Bersaudara. Baik itu untuk meningkatkan Brand Awareness produk 

mereka di masyarakat, ataupun juga untuk menjaga eksistensi produk tersebut di 

pasaran. Pada hakikatnya, promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran, karena 

merupakan aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya 

agar dapat menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Promosi perlu menggunakan media yang benar-benar tepat sasaran agar 

target yang diinginkan dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan tujuan 

promosi maupun audiensnya. Hal ini berujung pada efektifitas biaya promosi dan 
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keuntungan yang akan didapat dengan berpromosi melalui media tersebut. 

Promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran perusahaan, yang isinya 

memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau 

jasa yang ditawarkan perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi merupakan 

kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen. 

Promosi juga dapat berupakan variabel di dalam Marketing Mix yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa. Promosi 

memegang peranan penting dalam menghubungkan jarak antar pemroduksi 

dengan pengonsumsi. Kegiatan promosi ini tidak bisa dilakukan secara 

sembarangan karena mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang.  

Terdapat beberapa fungsi promosi yang berperan sangat penting dalam 

dunia industri seperti era saat ini yaitu salah satunya Assisting. Assisting 

merupakan hal untuk mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan, sebagai 

contohnya adalah dalam bentuk Periklanan. Periklanan merupakan salah satu alat 

yang dapat membantu perwakilan pemasaran yang sangat efektif dilakukan. Iklan 

mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan 

pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal 

dengan para pelanggan yang prospektif. Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat 

dihemat karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk memberi informasi 

kepada prospek tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, 

iklan melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan klaim oleh perwakilan 

penjual lebih kredibel. 
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Oleh karena itu, media promosi yang efektif yang digunakan PT. Usaha 

Utama Bersaudara sebagai upaya agar proses iklan dapat berjalan, dengan 

menggunakan jenis Media Visual-Verbal dan Media Visual Non Verbal-Grafis. 

Media tersebut dapat dijelaskan sebagai media yang hanya melibatkan indera 

penglihatan. termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak-verbal, media 

cetak-grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media visual-verbal adalah 

media visual yang memuat pesan verbal (pesan linguistik berbentuk tulisan). 

Kedua, media visual non-verbal-grafis adalah media visual yang memuat pesan 

non-verbal yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis, seperti 

gambar (sketsa, lukisan dan foto), grafik, diagram, bagan, dan peta. 

 Perancangan katalog adalah salah satu media promosi yang akan 

digunakan. Katalog akan berbentuk buku dari kumpulan-kumpulan produk 

andalan perusahaan dalam edisi perlengkapan Haji & Umroh. Katalog akan 

memuat informasi tentang edukasi seputar Haji dan Umroh, visual produk berupa 

foto beserta informasi singkat tentang pengetahuan setiap produk beserta kontak 

dari setiap toko-toko untuk mempermudah calon konsumen dalam mencari 

informasi. 

Kerja praktik ini memiliki tujuan untuk membuat media promosi berupa 

buku katalog khusus perlengkapan Haji & Umroh dengan desain yang menarik 

sesuai dengan karakteristik perusahaan yang diterapkan untuk menunjang promosi 

Toko Pusat Oleh-Oleh Haji & Umroh Lawang Agung, sehingga dapat memiliki 

beberapa manfaat yaitu untuk membantu menyebar luaskan informasi tentang 

Toko Pusat Oleh-Oleh Haji & Umroh Lawang Agung beserta produknya dan 

dapat meningkatkan daya minat konsumen agar lebih meningkat. 
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1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : Bagaimana Merancang Buku Katalog Produk Lawang 

Agung pada Grup PT. USAHA UTAMA BERSAUDARA. 

1.3       Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Merancang media promosi berupa buku katalog produk perlengkapan Haji 

& Umroh. 

2. Mendesain buku katalog sesuai dengan konsep, karakteristik dan data-data 

Lawang Agung. 

3. Desain katalog sebatas konsep desain, layout, hingga final artwork siap 

cetak. 

 

1.4       Tujuan 

Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan selama satu bulan dan memiliki 

beberapa tujuan yaitu : 

1. Merancang media promosi berbentuk buku katalog produk perlengkapan Haji 

dan Umroh 

2. Merancang buku katalog sehingga dapat di implementasikan guna proses 

meningkatkan pemasaran. 

1.5      Manfaat 
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1.5.1 Teoritis 

a. Sebagai pembelajaran dan untuk merancang desain buku katalog sesuai 

karakteristik perusahaan. 

b. Menjadi  bahan pembanding untuk perancangan desain buku katalog 

selanjutnya agar lebih praktis. 

c. Sebagai salah satu rancangan media promosi yang berupaya dapat 

meningkatkan pemasaran dan segmentasi pasar. 

d. Berkontribusi untuk mengenalkan produk secara jelas. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Dapat merancang media promosi berupa buku katalog produk 

perlengkapan Haji & Umroh 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 Perlengkapan dan Oleh-oleh Haji & Umroh 

Alamat   : Jalan Sultan Iskandar Muda 37-39 Surabaya 

Telepon/Fax  : (031) 3553915 / (031) 3552559 
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E-mail   : lawangagung.hrd@gmail.com 

Website  : lawangagung.com 

b. Periode 

Tanggal Pelaksanaan : 18 Juli 2016 – 12 Agustus 2016 

Waktu   : Senin-Jumat   (08.00 - 17.00 WIB) 

     Sabtu   (08.00 - 14.00 WIB) 

 

1.7     Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 

Pada dasarnya, penulisan laporan Kerja Praktik diperlukan sistematika 

penulisan laporan yang benar. Sehingga, dapat menjadi bahan pertanggung 

jawaban mahasiswa dalam melakukan Kerja Praktik tersebut. Beberapa hal 

berikut ditujukan sebagai acuan dasar penulisan Laporan Kerja Praktik : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi laporan tentang Kerja Praktik yang meliputi latar 

belakang masalah, tujuan Kerja Praktik, waktu dan tempat pelaksanaan Kerja 

Praktik, prosedur pelaksaan dab sistematika penulisan laporan Kerja Praktik. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab dua ini menjelaskan tentang perusahaan secara rinci dimana Kerja 

Praktik dilaksanakan, yang meliputi profil perusahaan, sejarah perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan. 
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan  dijelaskan tentang dasar-dasar untuk merancang media 

promosi berupa katalog sebagai dasar teori. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan desain 

buku katalog yang dibuat saat pelaksanaan Kerja Praktik yang sesuai dengan 

karakteristik perusahaan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pembuatan desain 

buku katalog yang telah dibuat selama Kerja Praktik belangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


