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ABSTRAK 

 

Salah satu bentuk pemasaran yang sering dilakukan ialah promosi 

perusahaan dituntut mampu untuk mengkomunikasikan produk atau jasa yang 

dijualnya dengan calon konsumen serta publik secara umum dan salah satunya 

melalui kegiatan promosi. Membuat rancangan kegiatan promosi secara terarah 

akan mengangkat citra dan penjualan suatu produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Media promosi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan promosi. Pemilihan media promosi ditentukan oleh hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya untuk menentukan target pasar yang dituju. 

Media sosial Raja duren merupakan salah satu bentuk media promosi yang 

akan membantu kegiatan promosi dan pemasaran raja duren karena memiliki 

dampak jangka panjang. Konsumen memiliki waktu lebih banyak untuk 

mempertimbangkan barang dan harga. Dan media sosial umumnya menampilkan 

foto asli produk, spesifikasi, serta informasi lain yang berhubungan dengan produk 

atau jasa.  

Proses perancangan desain media promosi pada konten media sosial Raja 

duren ini meliputi pengumpulan informasi serta brief produk divisi marketing Raja 

Duren untuk menentukan perancangan strategi komunikasi, pendekatan visual, dan 

konsep visual. Proses kreatif ini dilakukan untuk membangun brand recall serta 

brand image yang kuat pada produk yang dipromosikan lekat dibenak masyarakat. 

Kata Kunci : brand, brand recall, brand image, media sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Desain Komunikasi Visual merupakan disiplin ilmu yang berperan dalam 

penyampaian informasi, ide, konsep, ajakan dan sebagainya kepada khalayak dengan 

menggunakan bahasa visual. Baik itu berupa tulisan, foto, video, ilustrasi, warna, garis 

dan titik. Merupakan solusi komunikasi yang menjembatani antara pemberi informasi 

dengan publik, baik secara perorangan, kelompok, lembaga maupun masyarakat secara 

luas yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi visual. 

 Perusahaan yang bernama CV. Raja Kreasi Rasa merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang food and beverage dengan nama outlet Raja Duren. Terbentuk 

sejak tahun 2011 dan memiliki beberapa outlet yang tersebar di Surabaya. Pada saat ini 

perusahaan CV. Raja Kreasi Rasa kurang dalam perkembangan media promosi, 

minimnya sumber daya manusia yang dimiliki karena musibah kebakaran pada salah satu 

outletnya di daerah UPN Surabaya. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah media 

promosi yang lugas serta menarik yang mana diharapkan dapat meningkatkan profit bagi 

perusahaan. Unsur desain untuk konten sosial media yang akan diterapkan pada media 

sosial adalah desain yang simpel dan menarik serta banyak warna, sehingga konsumen 

atau pembaca mudah untuk mencerna informasi yang diberikan.  
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Maka dari itu, dibuatlah perancangan ini yang berjudul “Perancangan Konten 

Media Promosi pada Sosial Media Raja Duren Sebagai Upaya Meningkatkan Brand 

Recall”. 

Data dari perusahaan menunjukkan bahwa perkembangan media promosi dalam 

perusahaan relatif kurang, terutama di bagian konten sosial media, karena untuk saat ini 

media promosi perusahaan hanya mengandalkan foto – foto produk lama yang di repost 

kembali menjadikan kurang efektif. Untuk media promosi sebuah video masih belum ada 

di dalam perusaahan tersebut. Maka, pihak perusahaan menginginkan sebuah media 

promosi yang lebih beragam. 

Media promosi sendiri menurut Yudha Ardhi dalam bukunya yang berjudul 

Merancang Media Promosi Unik dan Menarik (2013) “Media promosi sebagai alat atau 

sarana yang digunakan untuk promosi” sedangkan menurut David Ogilvy mengatakan 

“Iklan adalah media informasi yang mengandung nilai seni, di dalamnya terdapat 

komposisi yang mengandung nilai artistik dan kreatif”. 

Dengan begitu media promosi berupa konten yang berisikan tentang 

memunculkan visual produk baru dan edukasi mengenai durian yang lebih fresh sangat 

diperlukan dengan bahasa yang lugas, serta digabungkan dengan layout yang simpel dan 

menarik akan lebih mudah menarik perhatian khalayak atau konsumen. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sebelumnya, maka perumusan 

masalah ini adalah bagaimana merancang konten media promosi pada sosial media Raja 

Duren sebagai upaya meningkatkan Brand Recall. 

 1.3  Batasan Masalah 

Agar pembahasan laporan kerja praktik ini tidak terlalu meluas maka di perlukan 

batasan masalah yang ada sebagai berikut:  

Membuat konten yang berisikan edukasi dan visual produk terbaru dengan menggunakan 

instagram. 

 1.4  Tujuan 

Kerja praktik selama 1 bulan ini bertujuan untuk : 

1. Membangun brand image produk Raja Duren tetap pada eksistensinya pada konsumen 

2. Merancang media promosi pada media sosial instagram raja duren berupa konten bermuatan 

promosi dan edukasi mengenai durian. 

3. Menghasilkan media promosi yang mampu membangun brand recall Raja Duren yang sempat 

turun karena musibah kebakaran pada salah satu outletnya. 
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1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat yang ingin dicapai terhadap laporan Kerja Praktik ini di bagi 

menjadi Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, diantaranya yaitu : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai alternatif desain media iklan pada media sosial instagram produk Raja Duren 

b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang wawasan bagaiana merancang desain 

konten pada media sosial instagram Raja Duren 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, hasil perancangan ini bisa diawali evaluasi pencapaian materi 

perkuliahan yang telah dikuasai oleh mahasiswa 

b. Hasil perancangan ini dapat diterapkan pada perusahaan dan meningkatkan kegiatan 

promosi yang sangat penting untuk kelanjutan suatu produk atau jasa. 

1.6 Pelaksanaan 

1.6.1    Detail Perusahaan 

Pelaksanaa kerja praktik ini: 

Periode Waktu  : 16 Juli – 25 Agustus 2018 

Hari dan Tanggal : Senin – Jumat, 16 Juli – 25 Agustus 2018 

Tempat  : CV. Raja Kreasi Rasa – Raja Duren 

Jl Taman Alamanda III No 2, Kecamatan Waru, Tropodo 

Wetan, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 

61256. 

Email    : rajakreasirasa@gmail.com 
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Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktik di CV. Raja 

Kreasi Rasa adalah merancang serta membuat konten media promosi pada sosial 

media Raja Duren dengan mendesain layout dan editing foto konten yang 

berisikan edukasi dan visual produk terbaru dengan menggunakan instagram. 

1.6.2 Periode 

Periode waktu pelaksanaan kerja praktik yang telah ditentukan adalah minimal 

160 jam dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tanggal pelaksanaan  : 16 Juli – 25 Agustus 2018 

Waktu    : 09.00 – 17.00  

1.7 Sistematika Penulisan 

Di dalam penyusunan laporan ini secara sistematis diatur dan disusun dalam lima 

bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub. Adapun urutan dari bab pertama 

sampai bab terakhir adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat di bagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan praktisi, di lanjutkan dengan 

pelaksanaan kerja praktik, dan sistematis penulisan laporan. 
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BAB 2 : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang instansi atau perusahaan CV. 

Raja Kreasi Rasa – Raja Duren 

BAB 3: LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang teori yang digunakan untuk menjelaskan secara 

singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas 

dalam laporan ini. Bab ini sebagai dasar dalam penulisan laporan ini dengan 

menggunakan beberapa definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa tokoh ahli. 

BAB 4: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan kerja praktik di CV. Raja Kreasi 

Rasa – Raja Duren. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil perancangan yang di 

buat dalam bentuk sebuah karya kontem media promosi. 

BAB 5: PENUTUP 

Bab terakhir ini akan membahas dua hal yaitu kesimpulan dan saran, sebagai 

berikut: 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi mengenai informasi-informasi yang di ambil untuk menjadi 

acuan dalam pembuatan laporan kerja praktik ini. Daftar pustaka yang di ambil berupa 

buku, website, jurnal, dan lain lain. 
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LAMPIRAN 

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti 

dokumen khusus, instrumen/quesioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil pengolahan 

data, tabel, peta atau gambar. Keterangan tambahan ini dimaksudkan agar pembaca 

mendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan karya ilmiah. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 CV. RAJA KREASI RASA – RAJA DUREN 

Nama Instansi pemerintahan : CV. Raja Kreasi Rasa – Raja Duren 

Alamat          : Jl Taman Alamanda III No 2, Kecamatan Waru, 

Tropodo Wetan, Tropodo, Waru, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur 61256 

Kelurahan        : Tropodo 

Kecamatan : Waru 

Kota       : Sidoarjo 

Kode Pos : 61256 

Email : prasetyorez@gmail.com 

Website : www.rajaduren.com 

Hari Kerja : Senin s.d Jumat 

Jam Kerja : 09.00 – 17.00 

 

CV. Raja Kreasi Rasa adalah perudahaan yang mempunyai brand bernama Raja Duren 

yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage dengan 

nama outlet Raja Duren.  Raja Duren telah bekerjasama dengan berbagai supplier dan 

perkebunan durian dari berbagai daerah di Indonesia Setiap hari workshop Raja Duren 

mengolah dan memilih stok durian terbaik. Serta memadukan menu dengan bahan lain 

agar tetap pada kualitas terbaik hingga tersaji di depan customer. 
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2.2 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo CV Raja Kreasi Rasa (Raja Duren) 

(Sumber : Dokumen Raja Duren 2018) 

 

Berbagai kreasi menu terus diciptakan tim R&D Raja Duren. Karakter buah 

durian yang creamy dan bercitarasa khas menjadikannya mudah untuk diinovasikan 

menjadi berbagai makanan & Minuman. Mulai masakan khas Indonesia, asia, timur 

tengah, hingga western. Sangat mudah operasionalnya. Semua aspek telah dibakukan dan 

memiliki SOP (Standart Operational Prochedure). Sistem laporan stok, kas, penjualan, 

hutang piutang, hingga pengelolaan kas keluar-masuk. Semua didukung dengan aplikasi 

buatan Raja Duren yang dapat ditarik setiap saat oleh Investor. Setiap hari workshop Raja 

Duren mengolah dan memilih stok durian terbaik. Serta memadukan menu dengan bahan 

lain agar tetap pada kualitas terbaik hingga tersaji di depan customer. 

 

 

2.3 Sejarah Singkat Perusahaan 
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Awal mula, Raja Duren hanya memiliki produk pancake dengan satu varian 

yaitu pancake original yang ketika itu diterima dengan baik sehingga memotivasi Raja 

Duren untuk menciptakan kreasi dan menu baru untuk memuaskan para penggemar 

durian. Raja Duren semakin berkembang drngan menghadirkan enam varian produk 

pancake, dua varian produk Brownis, enam varian Cheese Box, dua varian Pancake Mini,  

Raden Cup, dan Rainbow Nutella Cheese. Indonesia memiliki ratusan perkebunan durian 

dengan berbagai jenis dan masa panen yang berbeda-beda juga. Sehingga Durian di 

Indonesia adalah buah yang sangat menguntungkan untuk dipasarkan sepanjang tahun. 

Manajemen stok yang baik dan pemilihan kualitas yang teratur sehingga musim durian 

selalu terjaga di Raja Duren. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pancake Raja Duren 

(Sumber : Dokumen Raja Duren 2018) 
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Gambar 2.3 Kantor Raja Duren 1 

(Sumber : Dokumen Raja Duren 2018) 

 

 

 

 

      

 

 

 

Gambar 2.4 Kantor Raja Duren 2 

(Sumber : Dokumen Raja Duren 2018) 
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(Gambar 2.5 Maskot Raja Duren) 

Sumber : Dokumen Raja Duren 2018 

 Raja Duren memilik maskot bernama Yuki yang terinspirasi dari buah durian yang 

dikombinaksikan dengan ilustrasi karakter yang mengenakan mahkota mewakili dari identitas 

dari Raja Duren. Menggunakan warna yang sesuai dengan color identity Raja Duren. 

2.4 VISI dan Misi Perusahaan 

2.4.1 Visi Perushaan 

Menjadi pelopor produk durian Se-Indonesia 

2.4.2 Misi Perusahaan 

 Menghasilkan produk durian dengan kualitas terbaik  

 Memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk stake holder 

 Memberikan kesejahteraan yang memadai bagi karyawan 

 Memberikan edukasi berkesinambungan untuk peningkatan kualitas hidup 

karyawan. 

2.5 Struktur Organisasi 
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Berikut adalah susunan struktur organisasi CV Raja Kreasi Rasa (Raja Duren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Struktur Organisasi 

(Sumber : Dokumen CV Raja Kreasi Rasa) 
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2.6 Divisi dan Deskripsi Pekerjaan 

Keseluruhan divisi CV Raja Kreasi Rasa dan deskripsi pekerjaan secara umum : 

1. Accounting 

- Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan  

- Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan  

- Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan  

2. Marketing & Sistem 

- Merencanakan pemasaran produk beserta konsep 

- Menetapkan harga produk 

- Membuat penawaran 

3. Purchasing Manager 

- Mengelola kebijakan purchasing dan memastikan semua pembelian sesuai dengan 

kebijakan tersebut. 

- Memilih supplier yang akan berhubungan dengan perusahaan dan berkomunikasi 

dengan resmi dengan supplier tersebut. 

4. Executive Chef 

- Mengatur & mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen, khususnya dalam proses 

pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.  
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- Mengawasi pelaksanaan tata kerja , keselamatan kerja, dan memenuhi kelengkapan atau 

atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman.  

- Mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan dan peralatan-peralatan yang 

akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja. 

5. Management Operasional 

- Perancangan atau disain sistem produksi dan operasi 

- Seleksi dan perancangan disain produk 

- Seleksi dan perancangan proses dan peralatan 

- Pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksi 

- Rancangan tata letak dan arus kerja 

- Rancangan tugas pekerjaan 

- Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang teori yang digunakan untuk menjelaskan secara 

singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam laporan ini. Di dalam bab ini berisi tentang dasar teori yang berhubungan dengan  

Perancangan Konten Media Promosi pada Sosial Media Raja Duren Sebagai Upaya 

Meningkatkan Brand Recall sebagai upaya meningkatkan Brand Recall. Dengan 

menggunakan beberapa definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa tokoh ahli. 

3.1 Media  

3.1.1 Definisi Media 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian media adalah alat atau sarana 

untuk berkomunikasi, contohnya seperti majalah, televisi, koran, radio, billboard dll. 

Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2006 : 119) media adalah alat atau 

sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari khalayak Ada beberapa pakar 

psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, maka media yang paling 

dominasi dalam berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti mata dan telinga.  

Pesan – pesan yang diterima oleh panca indera selanjutnya diproses oleh pikiran manusia 

untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum dinyatakan oleh 

tindakan.  

Menurut Yudha Ardhi dalam bukunya yang berjudul Merancang Media Promosi 

Unik & Menarik (2013 : 1-2) media adalah “memiliki peran penting dalam penyampaian 

sebuah pesan komunikasi” media menjadi sarana pengirim pesan kepada 
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penerima pesan suatu proses komunikasi. Dalam penyampaian pesan tersebut, ada 

bermacam-macam gangguan komunikasi, tergantung media yang digunakan. 

Pengertian media menurut para ahli diantranya : 

Media menurut Association for Education Communication Technology yaitu semua 

bentuk yang digunakan sebagai saluran dengan fungsi menyalurkan pesan. 

Menurut Santoso S. Hamijaya, media merupakan semua bentuk perantara yang 

digunakan untuk menyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima 

Gene L. Wilkinson (1980) menyimpulkan bahwa media sebagai alat dan bahan selain 

buku teks yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi dalam suatu belajar 

mengajar. 

3.1.2 Pemilihan Media 

. Banyak pengiklan percaya bahwa audien sasaran perlu di bombardir exposure 

iklan agar iklan bisa berdampak. Pengulangan yang terlalu sedikit akan dianggap sia-sia, 

karena tak akan sempat mendapat perhatian (Sulaksana, 2007:97). Menurut Sulaksana 

(2007:298) mengatakan bahwa perencana media mesti tahu kemampuan masing-masing 

jenis media untuk men-deliver reach, frekuensi dan dampak juga mesti membedakan 

apakah produk tertentu menurut persepsi konsumen dianggap sangat panting bagi dirinya 

ataukah tidak (Sulaksana, 2007 99). 

Menurut Sulaksana (2007: 97) menjelaskan bahwa agar kriteria reach, frekuensi, 

dan dampak (impact) dapat diraih secara maksimal pengiklan berusaha menemukan 

media yang paling efektif kepada audien sasaran. Reach dipandang sangat penting untuk 

peluncuran produk baru, perluasan merck terkenal, merek frekuensi pembeliannya 
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rendah, serta apabila pemasaran membidik sasaran pasar yang luas. Sementara itu, 

frekuensi diutamakan apabila ada pesaing-pesaing yang kuat, ada cerita yang agak 

kompleks yang mesti disampaikan, resistensi konsumen 

yang tinggi, atau frekuensi pembelian produk tinggi. Kebanyakan produk yang kita beli 

sehari-hari adalah produk dengan keterlibatan rendah (low involvement product), yang 

kurang begitu penting di mata kita. Dalam hal ini, pemilihan merek tidak melalui tahap-

tahap pencarian informasi dan pengambilan keputusan yang berbelit. Strategi iklan 

produk dengan keterlibatan rendah mesti dibedakan dengan produk keterlibatan tinggi. 

3.2 Promosi  

Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar. 

Sebagai salah satu elemen bauran promosi, promosi penjualan merupakan unsur penting 

dalam kegiatan promosi produk. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade) atau 

mengingatkan (foremind) kepada masyarakat atau konsumen tentang produk yang 

dihasilkan organisasi, individu atau rumah tangga (Evans, 1994). Menurut, Mc Daniel 

(2001) dalam (Sudayat, Pengertian Promosi, 2012) "Promosi adalah komunikasi dari para 

penjual yang menginforrnasikan, membujuk dan mengingatkan para calon pembeli suatu 

produk dalam rangka memengaruhi pendapat mereka atau memperoleh respon." 

Selanjutnya Kotler (2002:41) menyatakan bahwa "Promosi adalah berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan keistimewaan 

produknya yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya". Jadi dapat disimpulkan 

bahwa promosi merupakan keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk mempublikasikan 

dan mendorong permintaan. Dimana mempublikasikan mengandung arti 
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memperkenalkan, mengingatkan dan menyakinkan, dan setelah dipublikasikan 

diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Menurut Yudha Ardhi (2013:2-4) Promosi adalah suatu cara untuk 

mengkomunikasikan suatu produk. Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan 

suatu produk yang berupa barang maupun jasa. Promosi juga merupakan sarana mengirim 

pesan kepada penerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Dalam penyampaian pesan 

tersebut, ada bermacam-macam gangguan komunikasi, tergantung media yang 

digunakan. Ketika pesan sudah tersampaikan, pengirim pesan berharap ada respon dan 

umpan balik dari si penerima pesan. 

Promosi merupakan keterikatan satu sama lain dengan media, arti promosi sendiri 

ialah memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau jasa 

yang sedang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi 

merupakan kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen. 

 Sama halnya ketika 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. 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. 

 

 

 



20 
 

 
 

3.2.1 Definisi Media Promosi 

Saat ini ada berbagai macam media promosi yang tengah berkembang, dari media 

konvensional sampai media tak konvensional. Media promosi yang paling konvensional 

dan paling tua adalah komunikasi dari mulut ke mulut, promosi ini banyak dijumpai pada 

zaman dahulu karena belum banyak media promosi yang maju seperti saat ini. Media 

Promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa/image/perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat 

lebih luas. Menurut Yudha Ardhi (2013 : 4-5) Media Promosi merupakan alat atau sarana 

yang digunakan untuk promosi.  

3.2.2 Jenis Media Promosi 

Media promosi umumnya dibagi menjadi 2 dari jenis yaitu media promosi pada 

umumnya dapat dibagi menjadi Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL). 

1. Above The Line (ATL) 

Above The Line adalah aktifitas marketing atau promosi yang biasanya dilakukan oleh 

manajemen pusat sebaai upaya membentuk brand image yang diinginkan, contohnya : 

iklan di Televisi dengan berbagai versi, bilboard, poster, brosur, iklan majalah, dll. Sifat 

ATL merupakan media "tak langsung" yang mengenai audience, karena sifatnya yang 

terbatas pada penerimaan audience Media Lini Atas Menurut Jefkins (1994: 86) above 

the line (ATL) adalah aktivitas promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat 

sebagai upaya membentuk citra merek yang diinginkan. Pemasaran atau marketing above 

the line (ATL) merupakan pemasaran produk atau jasa yang menggunakan media massa. 

Media yang digunakan biasanya adalah media televisi, radio, media cetak, internet, dan 
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sebagainya. ATL merupakan media tidak langsung yang mengenai audience karena 

sifatnya yang terbatas pada penerimaan audience. 

5 Below The Line (BTL) 

Below The Line adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat 

retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya 

aware dengan produk kita, contohnya program bonus atau hadiah, event, pembinaan 

konsumen dll. Below The Line (BTL)/ Media Lini Bawah Sedangkan menurut Jefkins 

(1994: 86) bełow the line (BTL) adalah segala aktivitas pemasaran atau promosi yang 

dilakukan di tingkat retail/ konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul 

konsumen supaya aware dengan produk. BTL merupakan media langsung yang mengenai 

audience, contohnya program bonus atau haidah, event, member konsumen, dan 

sebagainya 

3.2.3 Tujuan Promosi 

Menurut Tjiptono (2000: 222) tujuan promosi diantaranya adalah 

1. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category need), 

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada 

konsumen (brand awareness) 

3. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude) 

4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand puchase intention). 

5. Mengimbangi kelemahan unsur bauian pemasaran lain (puchase facilitation). 

6. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning). 
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3.2.3 Sifat-Sifat Sarana Promosi 

Menurut Indriyo Gitosudarmo (2008 14) terdapat beberapa sifat-sifat 

sarana promosi, antara lain: 

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Memasyarakat (public presentation) 

b. Kemampuan membujuk 

c. Ekspresif (expressiveness) 

d. Tidak terhadap orang tertentu saja (impersonal) serta efisien 

2. Promosi 

Promosi Penjualan mempunyai beberapa sifat, yaitu; 

a. Komunikasi 

b. Insentif 

c. Mengundang 

3. Publisitas (Publicity) 

Promosi Penjualan mempunyai beberapa sifat, yaitu; 

a. Kredibilitasnya tinggi 

b. Dapat menembus batas perasaan  (tak disangka - sangka) 

c. Dapat mendramatisir 

3.3 Definisi Konten 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konten memiliki 1 arti dalam kelas nomina 

atau kata benda sehingga konten dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau 

semua benda dan segala yang dibendakan. Sehingga, konten memiliki arti, makna, dan 
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pengertian yaitu Konten berarti informasi yang tersedia melalui media atau produk 

elektronik.  

Konten marketing adalah strategi pemasaran dimana kita merencanakan, membuat, dan 

mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran, kemudian 

mendorong mereka menjadi kustomer. Konten dalam content marketing bisa dalam 

berbagai bentuk. Seperti yang barusan disebutkan: gambar, video, audio, tulisan. Selain 

bentuknya, kita juga bisa membedakan konten dari sifatnya: menghibur, mendidik, 

emosional, dll. 

3.4 Brand 

Menurut Irvan Permana dalam bukunya yang berjudul Brand is like a donut 

(2012) Brand adalah sebuah nama, simbol, design, ataupun kombinasi dari semuanya 

yang dipakai untuk mengidentifikasi sesuatu (produk, tempat, orang, perusahaan, negara, 

organisasi dan sebagainya). Artinya, sesuatu boleh disebut brand jika bisa 

mengidentifikasikan sesuatu, dan saat brand tersebut berinteraksi serta menyapa 

audience-nya, maka brand tersebut sedang melakukan proses branding. 

 Menurut David Aaker dalam bukunya yang berjudul Aaker On Branding (2014:3) 

Sekitar akhir tahun 1980-an, sebuah ide dahsyat muncul, yaitu pemikiran bahwa brand 

adalah aset, memiliki ekuitas, dan menggerakkan strategi serta performa bisnis. Konsepsi 

brand sebagai aset menimbulkan arus perubahan yang dramatis dan besar pengaruhnya; 

mengubah persepsi pemasaran dan manajemen brand, bagaimana brand seharusnya 

dikelola dan diukur, dan peran para eksekutif pemasaran. 
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3.5 Brand Recall 

Brand recall, yang juga sering disebut unaided recall atau spontaneous recall, 

mengacu pada kemampuan konsumen untuk mengingat nama sebuah merek dari memori 

mereka berdasarkan kategori produk. Pada tingkatan ini, konsumen cukup mendengar 

kategori produk atau melihat sekilas produk yang mereka butuhkan untuk mengingat 

merek produk tersebut.  Jika brand anda sudah ada pada posisi ini berarti konsumen dan 

calon konsumen sudah memiliki simpanan ingatan tentang brand Anda. 

Menurut riset, konsumen biasanya mampu menamakan 1-7 merek dalam satu 

kategori. Misalnya, saat seseorang ingin membeli air mineral dan melihat display 

minuman, kemungkinan besar mereka akan memilih brand yang lebih familiar di ingatan 

mereka. Kemampuan seorang untuk mengingat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

brand loyalty dan frekuensi pemakaian produk. Semakin sering seseorang menggunakan 

produk dan apabila mereka memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap kategori produk 

tersebut, mereka akan bisa mengingat lebih banyak nama merek dibanding konsumen 

yang tidak terlalu sering menggunakan produk dan kurang tertarik dengan kategori 

produk tersebut. 

 

 



 

25 
 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan kerja praktik di CV. Raja Kreasi 

Rasa – Raja Duren. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil perancangan yang di 

buat dalam bentuk sebuah karya layout desain. 

4.1 Brief Produk 

 CV Raja Kreasi Rasa adalah CV yang menaungi perusahaan food and beverage 

Raja Duren. CV Raja Kreasi Rasa mempunyai tujuan untuk membangkitkan kembali 

brand Raja Duren tersebut yang setahun belakangan sudah tidak banyak dikenal khalayak 

luas karena tutupnya beberapa outlet dan hanya bersisa 1 outlet dikawasan juanda karena 

musibah kebakaran. Dalam upaya meningkatkan brand recall perusahaaan  strategi yang 

dipilih adalah mempertahankan eksistnsinya di media online dengan menampilkan 

konten – konten promosi yang dinilai dapat membangun kembali image raja duren. Hal 

ini juga dimaksudkan untuk menarik investor yang ingin menginvestasikan materinya 

keada raja duren untuk membuka kembali outlet dibeberapa titik. 
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Macam – Macam Menu Raja Duren  

 Menu – menu di Raja Duren dibuat dengan bahan baku yang masih fresh, 

sehingga menghasilkan cita rasa yang khas didukung dengan penyajian yang ditata 

dengan eyecatching. Raja Duren juga menyediakan buah durian kupas dalam bentuk 

frozen yang disimpan dengan suhu yang pas. Hal ini membuat Raja Duren dapat 

menyimpan cadangan bahan baku sepanjang tahun. Durian – durian didapat dari beberapa 

supplier di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Daftar Menu Raja Duren 

(Sumber : Dokumen Raja Duren 2018) 
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4.2 Pengumpulan Informasi 

4.2.1 Pencarian Refrensi 

 Proses perancangan konten media sosial ini diawali dengan pencarian refrensi – 

refrensi desain konen di media sosial di beberapa account perusahaan food ang beverage 

yang sudah berskala nasional maupun internasional. Hal ini bermanfaat bagi ide 

perancangan yang akan diimplementasikan kedalam bentuk visual. 

4.2.2 Disuksi 

 Melakukan diskusi dengan tim management Raja Duren selaku project manager 

sebagai mentor untuk mendapatkan informasi lebih mendetail mengenai produk Raja 

Duren. Diskusi ini perlu dilakukan untuk menentukan image seperti apa yang akan 

ditampilkan oleh Raja Duren dalam konten media sosialnya. 

4.2.3 Pengumpulan Data 

 Setelah pencarian refrensi dan diskusi, hal yang dilakukan selanjutnya adalah 

mengumpulkan data – ata yang berupa logo, tagline, foto produk, dan juga informasi 

spesifikasi produk. Data ini akan menjadi element utama dalam proses mendesain. 
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4.3 Strategi Komunikasi  

Komunikasi dalam pemasaran dan promosi adalah penyampaian pesan dan 

informasi mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

konsumen. Seiring dengan kemajuan teknologi termasuk adanya media sosial yang 

semakin diminati maka media sosial cenderung sebagai  media yang tepat untuk 

menyampaikan pesan pada konsumen secara efektif. Konten – konten pada media sosial 

ini dibutuhkan sebagai penunjang eksistensi produk untuk tidak ditinggalkan pasar. 

Walaupun kompetitor sejenis pada brand Raja Duren di Surabaya belum ada dalam hal 

makanan olahan durian yang memiliki outlet tetap namun tidak dipungkiri perusahaan 

food and beverage yang semakin menjamur akan menjadi kompetitor serius yang 

nantinya dapat membuat para konsumen Raja Duren memilih brand yang lainnya. 

Raja Duren membangun positioning produknya dengan membuat produk yang 

asli berbahan dasar durian bukan dengan pemanis rasa sehingga memiliki cita rasa yang 

orisinil. Dengan hal tersebut diharapkan para pecinta durian suka menikmati sajian dan 

akam kembali lagi untuk menikmati menu – menunya. 

4.4 Pendekatan Visual 

 Pendekatan Visual yang digunakan Raja Duren adalah kesan produk yang 

memiiki cita rasa durian asli yang berkualitas yang cocok dinikmati oleh pecinta durian 

di Surabaya. Makan dengan pendekatan visual tersebut element yang akan diterapkan 

pada konten media sosial : 

1. Menggunakan logo yang sama dengan media promosi lainnya sehingga identitas 

yang digunakan tetap jelas 
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2. Menampilan foto – foto produk dengan layout yang sesuai 

3. Memilih pilihan warna yang seirama dengan color identity Raja Duren. 

4. Menggunakan font yang lebih terkesan santai dan fleksibel pada setiap konten yang 

nantinya akan dibuat. 

5. Konten media sosial didesain dengan kesan santai dan juga mengikuti hal yang 

sedang trend saat ini. 

4.5 Konsep Visual 

  Konsep visual yang telah dibuat secara matang dibutuhkan untuk menghasilkan 

media atau visual promosi yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam 

penyampaian pesan dari perusahaan kepada audiens. Konsep visual ialah awal dari 

sebuah ide yang didapat melalui sebuah proses pendekatan dan pendalaman materi 

dari semua permasalahan. Konsep visual yang telah didapat akan dikembangkan ke 

dalam sebuah bentuk promosi yang dapat memberikan pesan visual kepada target 

konsumen. 

4.5.1 Gaya Desain 

 Raja Duren sebenarnya sudah mempunyai brand image yang melekat pada 

produknya. Dominan menggunakan foto produk untuk menggugah para audiens dengan 

foto produk yang mendetail sehingga tekstur dari makanannya sendiri terlihat sangat 

menarik. Namun untuk pembuatan konten kali ini memerlukan pembaharuan agar 

audiens tidak jenuh pada konten media sosial instagram yang terus menerus 

menggunakan foto produk sebagai andalannya. Maka dari itu dipilih gaya desain yang 
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lebih fresh dengan melibatkan berbagai warna identitas raja duren dipadupadankan 

dengan layout yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Refrensi Visual 

(Sumber : www.sensiblysara.com) 

 Untuk memberikan visual produk kepada konsumen, dalam desain ini akan 

menampilkan foto asli produk diolah dengan layout dan tipografi dengan gaya yang fun, 

perancangan konten media sosial instagram ini menggunakan teknik vektor dengan 

mengombinasikan bentuk – bentuk geometrik dan memanfaatkan brush tool untuk 

kebutuhan shading sehingga gambar yang dihasilkan tidak monoton dan memiliki bagian 

gelap terang yang seimbang. 
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4.5.2  Layout 

  Penataan layout pada desain konten media sosial instagram Raja Duren disusun 

secara teratur antara foto dan teks yang memberikan informasi tentang produk. 

Menekankan fokus pada produk dengan menampilan produk menjadi point of 

interest disetiap konten. Layout akan didominasi dengan warna kuning dan hijau 

sebagai color identity.  

 

 

  

   Logos 

      Produk  Maskot  

   

Gambar 4.3 Sketsa Konten Instagram 1 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

Pada sketsa desain konten yang pertama memperlihatkan produk minuman 

beserta maskot raja duren sebagai penguat . Memperlihatkan komposisi yang padat 

dengan perhatian tertuju pada produk yang akan dipromosikan. Menempatkan logo 

disetiap desain konten bertujuan untuk mengingatkan kembali audiens mengenai brand 

raja duren. 
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     Logo 

Supergrafis  

 

   Produk 

 

Gambar 4.4 Sketsa Konten Instagram 2 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

Setiap konten di desain dengan layout yang berbeda, penempatan produk yang 

menjadi point of interest disesuaikan dengan kebutuhan promosi. Sebagai pelengkap 

visual akan ditambahkan degan supergrafis brand Raja Duren yang disini adalah pattern 

buah – buahan. Serta memberikan warna background yang contras dengan warna produk, 

bertujuan agar menonjolkan produk agar langsung terlihat oleh audiens. 

4.5.3 Ilustrasi 

  Perancangan desain media promosi melalui konten instaram ini menggunakan 

teknik vektor yang menarik dan menghidupkan citra produk. Ilustrasi yang digunakan 

menyesuaikan dengan konsep awal dari perancangan media promosi Raja Duren, 

sesuatu yang fresh agar produk yang telah cukup lama hilang dipasaran menjadi 

dikenal kembali oleh audiens. 
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Sesuai dengan segmentasi produk yang diperuntukan bagi kalangan dewasa dan 

keluarga menenga yang hidup diperkotaan, maka beberapa ilustrasi serta layout akan 

disesuaikan dengan sesuatu yang sedang tranding pada saat desain media promosi ini 

dibuat. 

 

 

Logo Asian Games   

 

Logo  

Pancake Durian      

 

Gambar 4.5 Sketsa Konten Instagram 3 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

 Mengusung tema kemeriahan Asian Games yang diadakan di Jakarta, strategi ini 

dinilai akan menaikan engagement pada setiap postingan Raja Duren karena sedang 

banyak orang yang sedang dilanda demam Asian Games. Mengambil konsep salah satu 

menu Raja Duren yaitu pancake Raja Duren yang sedang berlomba lari tradisional, karena 

bertepatan dengan bulan Agustus yang juga bulan kemerdekaan Republik Indonesia. 
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Logo Raja Duren 

 

 

 

       Ilustrasi 

 

Gambar 4.6 Sketsa Konten Instagram 4 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

 Konsep perancangan tema lainnya adalah edukasi, yaitu memberkan informasi 

mengenai buah durian sehingga audiens selain mengetahui rasa lezat dari durian juga 

mengetahui manfaat apa saja yang di dapat jika mengkonsumsi durian. Cara ini akan 

menarik perhatian audiens untuk mencari informasi edukasi lainnya di akun instagram 

Raja Duren. 

4.5.4 Tipografi 

 Perancangan desain media promosi konten intagram ini menggunakan jenis huruf 

sans serif yang tebal dengan kesan fun digunakan oleh Raja Duren untuk memberikan 

kesan santai dan mudah dibaca. Seluruh perancangan konten menggunaan jenis huruf 

yang sama, namun nama jenis produk memiliki jenis produk memiliki jenis yang berbeda 
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– beda dan akan dideskripsikan pada penjelasan karya. Adapun jenis font yang selalu 

digunakan dalam perancangan konten ini : 

1. Insani Burger With Cheese Font 

Insani Burger With Cheese merupakan jenis huruf sans serif yang digunakan 

dalam perancangan konten media sosial Instagram. Bentuk hurufnya yang mempunyai 

banyak lengkungan pada sudutnya menampilkan kesan yang santai dan nyaman untuk di 

lihat. Selain kesan simpel huruf ini juga memiliki kesan menarik karena karateristik 

hurufnya yang tebal. 

 

 

 

Gambar 4.7 Insani Burger With Cheese Font 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

2. Tw Cen MT Font 

Tw Cen MT adalah jenis font yang sering digunakan pada penulisan deskripsi 

pada sebuah desain. Termasuk dalam kategori font sans serif yang tidak mempunyai sirip 

pada kaki hurufnya sehingga sesuai untuk penulisan deskripsi yang cukup panjang. 
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Gambar 4.8 Tw Cen MT Font 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

4.5.4 Warna 

 Warna hijau dan kuning merupakan warna yang dominan dipakai oleh Raja 

Duren dalam melakukan promosi dan merupakan warna dasar logo Raja Duren. Call to 

action atau CTA lebih efektif bila menggunakan warna – warna primer yang lebih 

cerah, karena merupakan warna yang mencolok dan menarik perhatian. Warna hijau dan 

kuning merupakan kombinasi warna yg proporsional karena dua warna yang 

berlawanan dalam kategori warna panas dan dingin. 

 

  

 

 

 

Gambar 4.9 Identitas Warna 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 
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4.6 Proses Pengerjaan Desain 

 Setelah seluruh proses awal perancangan desain selesai dikerjakan, seperti 

mencari refrensi, menetapkan font, warna dan lain sebagainya. Hal terpenting yang 

harus dilakukan adalah membuat sketsa konsep layout dan ilustrasi kemudian 

dilanjutkna dengan proses pengolahan gambar sevara digital menggunakan aplikasi 

grafis. 

1. Pengolahan Foto Produk 

Foto produk sebagai elemen utama dalam desain promosi konten instagram 

diolah menggunakan salah satu aplikasi grafis untuk mendapatkan hasil gambar yang 

tajam, warna yang cerah, dan penghapusan background asli dari foto agar memudahkan 

penulis dalam mengkomposisikan foto dengan elemen lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Pengolahan Foto Produk 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 



38 
 

 
 

 

2. Pengolahan Foto Produk 

Pengelolaan layout menggunakan aplikasi grafis yang berbeda dengan aplikasi 

untuk menghapus background gambar. Ini diperuntukan khusus untuk pengelolaan layout 

karena tool yang dikhususkan untuk layout agar memercepat dan lebih efisien dalam 

pengerjaannya. Rules diguna 

an dlam mendesain agar sistem grid pada layout sama dan seragam, serta 

memudahkan dalam komposisi elemen grafis. Palet warna yang dibuat dalam proses 

pengolahan selaludijadikan panduan untuk mewarnai obyek – obyek ilustrasi pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Proses Layout 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 
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Gambar 4.12 Pengolahan Layout Konten Instagram 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

4.7 Hasil Karya 

Hasil akhir desain media promosi konten instagram ini akan diposting pada jam 

pengguna instagram sedang banyak yang aktif. Hak ini bertujuan untuk mendapatkan 

banyak view dan perhatian dari pengguna. Setiap post yang diterbitkan akan disertakan 

hastag yang berkaitan dengan durian dan makanan. Serta dalam usaha untuk 

mendapatkan lebih banyak view Instagra Raja Duren juga mempostingnya di insta 

storrynya. Berikut hasil karya yang diimplementasikan pada instagram Raja Duren. 
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Gambar 4.13 Hasil Desain Konten Menu 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

 Gambar 4.13 merupakan hasil akhir salah satu konten Raja Duren yang telah 

dipublikasikan. Maskot dan logo Raja Duren menjadi element utama yang menampilkan 

sajian varian produk yang berupa minuman yang ditata dengan elegant ada sebuah meja 

restaurant. Menambahkan element ilustrasi ornamen kerajaan disisi kanan atas dan kiri 

atas untuk memberi tambahan layout yang mengesankan Raja Duren adalah brand yang 

berkualitas dari segi produknya. Memberikan background hitam sehingga memberikan 

efek kontras terhadap produk yang ditampilkan. 
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Gambar 4.14 Hasil Desain Konten Produk 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 

 

Didalam rancangan desain pada gambar 4.14 ini ingin menonjokan detail produk 

dengan element logo yang menempel pada kemasan. Tidak lupa maskot Raja Duren yang 

ditampilan pada sebelah kanan produk untuk semakin menguatkan brand identity dari 

produk Raja Duren. Background sengaja dibuat sedikit blur ini dimaksudkan untuk point 

of interest akan berfokus pada produk.dengan gambar yang tajam. Pada hasil akhir 
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desain ini warna hijaudankuningdipilih sebagai dominan untuk menampilkan citra brand. 

 

 

 

Gambar 4.15 Hasil Desain Konten Edukasi 

(Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018) 
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Selain konten yang menampilkan eksistensi produk, konten yang menampilkan 

edukasi tentang buah durian juga tidak kalah penting dilakukan karena untuk memberi 

informasi mengenai keuntungan jika mengkonsumsi buah durian. Hal ini juga dapat 

membuat calon konsumen tertarik untuk membaca fakta – fakta mengenai buah durian. 

Informasi yang didapat mengenai buah durian didapat dari beberapa website kesehatan 

dan riset yang sudah terpercaya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Suatu promosi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan semua perusahaan tidak 

terlepas apapun produk atau jasa yang ditawarkannya. Riset pasar dibutuhkan untuk 

merancang suatu bentuk promosi serta menentukan media atau alat yang akan digunakan 

dalam promosi. Karena promosi berfungsi sebagai alat komunikasi yang vital antara 

produk dengan konsumen, semakin banyak perusahaan yang memutuskan ntuk 

merancang media promoosi, dari bisnis kecil sampai besar, dari produk makanan sampai 

bangunan. Perusahaan dan bisnis – bisnis tersebut membutuhkan kerjasama dengan para 

pelaku kreatif seperti designer sampai creative agancy dalam pemasaran produk dan 

merancang media promosi yang dibutuhkan. 

Sebuah perusahaan tidak perlu menggunakan semua jenis media promosi untuk 

memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. Namun beberapa media promosi 

membutuhkan dukungan media lainnya agar saling terintegrasi. Pemilihan media promosi 

yang tempat dilihat dari pangsa pasar dan juga produk atau jasa seperti apa yang 

ditawarkan. Selain perancangan website dan media cetak seperti brosur duren juga 

membutuhkan promosi melalui media sosialnya untuk meyakinkan konsumen terhadap 

produk produknya dan mempertahankan eksistensi di masyarakat. 

Desain media promosi konten Instagram adalah media yang sangat tepat untuk 

memasarkan produk Raja duren karena di tengah perkembangan era digitalisasi bukan 
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efek pemasaran secara langsung dan audiens bisa langsung merespon dengan 

melihat sosial media Instagram Raja duren. Selain itu mendukung untuk 

publikasikan produk baru atau promosi seperti potongan harga dan promo bulanan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan, penulis dan pengerjaan 

proyek selama kurang lebih 1 bulan melakukan kerja praktek maka dianjurkan saran 

kepada perusahaan dan praktikkan sendiri untuk membangun kemajuan bersama. 

Saran diajukan kepada mahasiswa dan perusahaan sebagai berikut : 

a. Mahasiswa 

 Bagi mahasiswa yang akan bekerja dalam bidang kreatif ataupun digital 

agensi harus benar-benar memahami situasi pemasaran modern dan perilaku 

masyarakat pada era digital, terutama dalam bidang desain visual. Seorang desainer 

harus memahami benar Media apa yang dibutuhkan oleh klien untuk memasarkan 

produknya dengan lebih baik. 

b. Perusahaan 

Untuk perusahaan CV Raja kreasi rasa diharapkan untuk lebih potensi di 

media digital karena calon konsumen pada era ini telah berubah perilaku maupun 

psikologis. Segmentasi dari produk Raja duren telah banyak menggunakan internet 

khususnya media sosial. Hal inilah yang harus benar-benar tim marketing dari Raja 

duren untuk menggapai para audiensi dengan efektif dan efisien. Evaluasi juga 

dibutuhkan dalam waktu berjangka untuk memantau Apakah hasil media promosi 

yang telah dibuat sudah harapan atau belum.  
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