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ABSTRAK 

 

  

Moodboard adalah jenis kolase yang terdiri dari gambar, teks, dan sampel 

objek dalam suatu komposisi. Hal ini dapat didasarkan pada topik yang ditetapkan 

atau dapat berupa materi apa pun yang dipilih secara acak. Moodboard dapat 

digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang di berikan, 

atau dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana sesuatu yang berbeda 

terbentuk di zaman modern. Maka dari itu instagram agar menarik pembaca, 

menggunakan moodboard yang seirama sehingga menghasilkan arahan estetika 

dan nuansa yang ingin dicapai untuk sebuah project sebelum mengembangkan 

desain ke tahapan selanjutnya.  

Pada saat ini perusahaan kurang dalam perkembangan media promosi 

Instagram untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Dengan adanya 

media promosi Instagram dengan menggunakan moodboard diharapkan dapat 

menjadi daya tarik visual konsumen untuk meningkatkan daya beli produk. 

Permasalahan kerja praktik ini adalah bagaimana merancang media 

promosi pada instagram Little Bee Boutique untuk meningkatkan brand image. 

Hasil dari pembuatan perancangan ini adalah perusahaan memiliki unsur desain 

untuk media promosi instagram yang lucu, simpel dan menarik perhatian 

konsumen agar lebih mudah mencerna informasi yang disampaikan. Serta sebagai 

sarana mempromosikan produk perusahaan. 

 

Kata Kunci : Moodboard, Media Promosi, Instagram, Little Bee Boutique 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Perusahaan yang bernama cv. Kamilindo ini adalah sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang konveksi dengan nama toko Rira Clothing. Diawali 

dengan produksi jilbab Ananda dan Rizhani Moslem Wear, Rira Clothing 

Konveksi berdiri sebagai suatu divisi tersendiri yang menangani konveksi dan jasa 

penjahitan. Berdiri di tahun 2006, divisi produksi dikhususkan untuk produksi 

merk sendiri, dan semenjak awal tahun 2011 dimulailah membuka peluang untuk 

produksi diluar merk sendiri yang bernama ELBI. Pada saat ini perusahaan cv. 

kamilindo kurang dalam perkembangan media promosi untuk meningkatkan 

pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan menginginkan unsur desain untuk media 

promosi yang akan diterapkan pada media sosial instagram adalah desain yang 

lucu, simpel dan menarik perhatian konsumen agar lebih mudah mencerna 

informasi yang disampaikan.  

Data dari perusahaan menunjukkan bahwa tampilan media promosi dalam 

perusahaan relatif kurang menarik pembaca, karena saat ini untuk media promosi 

hanya menggunakan aplikasi bernama CANVA yang mungkin kurang efektif. 

Perancangan desain layout untuk instagram Little Bee Boutique ini 

diharapkan agar para pembaca lebih mudah mendapatkan informasi mengenai 

produk perusahaan. 



2 
 

 
 

Pengertian promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau 

menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk 

membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau 

distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. 

(https://cashbac.com/blog/) 

Dari permasalahan sebelumnya perusahaan menginginkan media promosi 

untuk instagram yang menampilkan sifat ceria, lucu, dan menarik sebagai sarana 

mempromosikan produk perusahaan. Dalam membuat media promosi instagram 

ini harus melewati beberapa tahapan – tahapan yang dimulai dari mencari 

referensi untuk desain layout, sketch beberapa layout, dan sampai ke proses 

desain menggunakan software Photoshop. Sehingga dapat memberikan sebuah 

informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca instagram.  

Layout dalam media instagram harus terlihat jelas dan mudah dipahami 

oleh pembaca, karena hanya mengandung copywriting yang mudah dipahami dan 

menggunakan desain yang simpel. Layout instagram ini di rancang untuk 

menampilkan informasi tentang produk dan moodboard instagram Little Bee 

Boutique.  

Moodboard adalah jenis kolase yang terdiri dari gambar, teks, dan sampel 

objek dalam suatu komposisi. Hal ini dapat didasarkan pada topik yang ditetapkan 

atau dapat berupa materi apa pun yang dipilih secara acak. Moodboard dapat 

digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang di berikan, 

atau dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana sesuatu yang berbeda 

terbentuk di zaman modern. Mungkin fisik atau digital, dan bisa menjadi alat 

presentasi "sangat efektif". 
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Maka dari itu instagram biar bisa menarik pembaca, menggunakan 

moodboard yang seirama sehingga menghasilkan arahan estetika dan nuansa yang 

ingin dicapai untuk sebuah project sebelum mengembangkan desain ke tahapan 

selanjutnya. Dalam desain media promosi yang akan dibuat dalam perancangan 

ini terdiri dari foto-foto produk yang dipadukan dengan warna-warna yang ceria 

supaya mampu mempresentasika style maupun feeling yang diinginkan secara 

spesifik. (http://medium.com/) 

Dengan hal itu diharapkan untuk layout media promosi Little Bee 

Boutique mampu bersaing dengan onlineshop lainnya yang bergerak dibidang 

baju anak-anak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pada laporan kerja 

praktik ini adalah “Bagaimana merancang layout media promosi pada instagram 

Little Bee Boutique untuk meningkatkan brand image”. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang, maka permasalahan yang terdapat 

pada laporan kerja praktek ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Membuat desain layout media promosi di Instagram Little Bee Boutique 

menggunakan Adobe Photoshop. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam laporan kerja praktik ini adalah merancang desain layout 

media promosi pada instagram. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan kesesuaian terhadap tujuan yang diharapkan dari kerja praktek ini, 

maka manfaat dari perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi bagi mahasiswa dalam merancang penelitian selanjutnya 

untuk desain layout media promosi untuk sebuah brand dalam instagram. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

1. Sebagai media promosi Little Bee Boutique dalam menarik minat konsumen 

2. Meningkatkan Daya ingat dan identitas produk Elbi Little Bee Boutique 

3. Membantu para konsumen untuk lebih mudah memperoleh informasi tentang 

produk 

1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Detail Perusahaan 
 

Pelaksanaa kerja praktik ini: 

Periode Waktu  : 23 Juli – 23 Agustus 2018 

Hari dan Tanggal : Senin – Sabtu, 23 Juli – 23 Agustus 2018 

Tempat  : CV. Kamilindo – Little Bee Boutique 

     Jl. Rungkut Barata VI No.18, Surabaya 

Email    : littlebeeboutique01@gmail.com 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di cv. Kamilindo 

adalah merancang desain layout media promosi instagram Little Bee Boutique. 

 

 

mailto:littlebeeboutique01@gmail.com
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1.6.2 Periode 
 

Periode  waktu pelaksanaan kerja praktek yang telah ditentukan adalah 

minimal 160 jam dengan keterangan sebagai berikut : 

Tanggal pelaksanaan : 23 Juli – 23 Agustus 2018 

Waktu : 08.00 – 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. 

BAB 2 : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang informasi umum perusahaan CV. Kamilindo – 

Little Bee Boutique, visi dan misi CV. Kamilindo – Little Bee Boutique, sejarah 

CV. Kamilindo – Little Bee Boutique, dan struktur organisasi yang dimiliki CV. 

Kamilindo – Little Bee Boutique. 

BAB 3: LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang konsep dasar atau teori-teori yang di 

gunakan untuk menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang 
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berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam laporan ini. Bab ini sebagai 

dasar dalam penulisan laporan ini dengan menggunakan beberapa definisi yang 

pernah di kemukakan oleh beberapa tokoh ahli. 

BAB 4: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan kerja praktik di CV. 

Kamilindo – Little Bee Boutique. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai hasil 

perancangan yang di buat dalam bentuk sebuah karya layout media promosi. 

BAB 5: PENUTUP 

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

sebagai berikut: 

a. Kesimpulan 

Pada bagian kesimpulan akan membahas secara keseluruhan dari laporan kerja 

praktik dan hasil dari perancangan yang di buat. 

b. Saran 

Pada bagian saran akan membahas tentang masukan yang terkait dari 

permasalahan yang di ambil untuk laporan kerja praktik ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang daftar referensi yang digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksaan kwereja praktik, bisa berupa buku, koran, majalah, e-book, jurnal 

laporan, dan lain-lain. 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1 CV. KAMILINDO – Little Bee Boutique 

Perusahaan CV. KAMILINDO – LITTLE BEE BOUTIQUE didirikan pada 

tahun 2006. Diawali dengan produksi jilbab Ananda dan Rizhani Moslem Wear, 

Rira Clothing Konveksi berdiri sebagai suatu divisi tersendiri yang menangani 

konveksi dan jasa penjahitan. Divisi produksi dikhususkan untuk produksi merk 

sendiri, dan semenjak awal tahun 2011 dimulailah membuka peluang untuk 

produksi brand sendiri yang bernama ELBI. Dan ELBI sendiri memiliki berbagai 

akun sosial media yang digunakan untuk online shop seperti Tokopedia, 

Bukalapak, Lazada, Bli-bli, Zalora dan Shoope.  

Perusahaan ini menggunakan beberapa akun sosial media yaitu Instagram dan 

Facebook, yang semuanya diberi nama Little Bee Boutique. Ini adalah salah satu 

cara untuk mengenalkan produk kepada masyarakat luas agar dapat meningkatkan 

pendapatan perusahaan.  
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Gambar 2.1 Kantor Little Bee Boutique 

Sumber : Dokumen pribadi 

Nama Instansi pemerintahan : CV. KAMILINDO – LITTLE BEE BOUTIQUE 

Alamat  : Jl. Rungkut Barata VI No.18 

Kelurahan  : Rungkut Menanggal 

Kecamatan  : Gunung Anyar 

Kota  : Surabaya 

Kode Pos  : 60174 

Telepon Kantor  : (031) 8700215 

Email             : littlebeeboutique10@gmail.com 

Website   : www.bajuanakperempuan.co.id 

 

Gambar 2.2 Logo Little Bee Boutique 

Sumber : CV.Kamilindo 
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Gambar 2.3 Suasana Kantor 

Sumber : Dokumen pribadi 
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2.2 VISI 

Perusahaan Garmen Fashion Terbaik di Indonesia 

 

2.3 MISI 

• Menghasilkan produk garment dengan kualitas terbaik  

• Memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk stake holder 

• Memberikan kesejahteraan yang memadai bagi karyawan 

• Memberikan edukasi berkesinambungan untuk peningkatan kualitas 

hidup karyawan 

2.4 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi 

Sumber : CV.Kamilindo 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bab ke tiga ini akan membahas tentang teori yang digunakan untuk 

menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas oleh penulis. Dengan mengambil data-data dari 

referensi buku-buku dan juga internet yang berguna untuk memecahkan masalah 

yang terjadi dalam perancangan layout media promosi pada instagram Little Bee 

Boutique untuk meningkatkan brand image. 

3.1  Layout 

     Layout yang dibuat pada perancangan layout media promosi pada instagram 

Little Bee Boutique ini menggunakan layout yang simpel dan menarik. Tanpa 

banyak element-element desain yang memenuhi layout. Dengan menggunakan 

layout yang simple dapat mempermudah konsumen untuk memahami isi dari 

pesan yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Dan konsumen akan 

mendapatkan informasi yang lengkap sebelum membeli produk Little Bee 

Boutique.   

Dalam mendesign iklan atau apapun, selalu diwajibkan sebagai pendesign 

melakukan beberapa tahap agar hasil yang didapat merupakan hasil yang 

maksimal atau hasil yang diharapkan. Menurut Frank Jefkins dalam bukunya 

Periklanan edisi ketiga (Jefkins, 1997:243) 
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Macam-macam layout  

1. Mondrian 

Jenis layout Mondrian mengacu pada bentuk kotak, landscape (horizontal) atau 

portrait (vertikal). Pada jenis ini, setiap bidang akan sejajar dengan ruang 

presentasi yang berisi konten informasi atau gambar untuk membentuk komposisi 

yang konseptual. 

2. Circus 

Layout ini tidak menerapkan desain layout standar, melainkan mengacu pada 

layout dengan elemen yang tidak teratur (namun menghasilkan desain yang 

efektif). 

3. Multiple 

Sesuai dengan namanya, layout multiple dibagi menjadi beberapa bagian atau 

tema dalam bentuk yang sama seperti persegi panjang, persegi, kubus dan lainnya. 

4. Silhouette 

Layout silhouette (siluet) mengacu pada teknik ilustrasi atau fotografi yang 

menyoroti bentuk bayangan. Presentasi layout ini dapat berbentuk barisan teks, 

ilustrasi warna atau pembiasan warna yang halus dengan teknik fotografi. 

5. Big-Type 

Layout jenis big-type menekankan gaya penggunaan font berukuran besar 

sehingga bisa menarik perhatian audiens. Jenis ini biasa digunakan untuk 

membuat suatu judul atau desain poster. 
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6. Alphabet-Inspired 

Layout alphabet-inspired  berfokus pada susunan huruf atau angka dalam urutan 

yang tepat sehingga bisa membuat kata-kata yang memiliki makna. Penggunaan 

kata-kata ini dimaksudkan untuk menyampaikan cerita atau informasi. 

(http://decodeko.co.id/ ) 

3.2 Warna 

Warna dapat diartikan sebagai adalah sebuah spektrum tertentu yang terdapat 

di dalam cahaya yang sempurna / putih. Warna bisa berarti pantulan tertentu dari 

cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. 

Misalnya pencampuran pigmen magenta dan cyan dengan proporsi tepat dan 

disinari cahaya putih sempurna akan menghasilkan sensasi mirip warna merah. 

Warna bisa dikelompokkan menjadi beberapa Kelompok Warna yaitu: 

1. Warna netral, adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian warna 

atau dengan kata lain bukan merupakan warna primer maupun sekunder. Warna 

ini merupakan campuran ketiga komponen warna sekaligus, tetapi tidak dalam 

komposisi tepat sama. 

2. Warna kontras atau komplementer, adalah warna yang berkesan berlawanan 

satu dengan lainnya. Warna kontras bisa didapatkan dari warna yang 

berseberangan (memotong titik tengah segitiga) terdiri atas warna primer dan 

warna sekunder. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula membentuk kontras 

warna dengan menolah nilai ataupun kemurnian warna. Contoh warna kontras 

adalah merah dengan hijau, kuning dengan ungu dan biru dengan jingga.  

http://decodeko.co.id/blog/jenis-layout-desain/
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3. Warna panas, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari merah hingga kuning. Warna ini menjadi 

simbol, riang, semangat, marah dsb. Warna panas mengesankan jarak yang dekat.  

4. Warna dingin, adalah kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran di 

dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi simbol 

kelembutan, sejuk, nyaman dsb. Warna dingin mengesankan jarak yang jauh. 

WARNA PRIMER 

Warna primer menurut teori warna pigmen dari Brewster adalah warna-warna 

dasar. Warna-warna lain dibentuk dari kombinasi warna-warna primer. Pada 

awalnya, manusia mengira bahwa warna primer tersusun atas warna Merah, 

Kuning, dan Hijau. Namun dalam penelitian lebih lanjut, dikatakan tiga warna 

primer adalah: Merah (seperti darah), Biru (seperti langit atau laut), Kuning 

(seperti kuning telur) 

CMYK 

Dalam industri percetakan, untuk menghasilkan warna bervariasi, diterapkan 

pemakaian warna primer subtraktif: magenta, kuning dan cyan dalam ukuran yang 

bermacam-macam. 

WARNA SEKUNDER 

Warna Sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer 

dalam sebuah ruang warna. Contohnya seperti di bawah ini. Dalam peralatan 

Grafis, terdapat tiga warna primer cahaya: (R = Red) merah, (G = Green) hijau, (B 
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= Blue) biru atau yang lebih kenal dengan RGB yang bila digabungkan dalam 

komposisi tertentu akan menghasilkan berbagai macam warna. Misalnya 

pencampuran 100% merah, 0% hijau, dan 100% biru akan menghasilkan 

interpretasi warna magenta. Di dalam komputer juga mengenal berbagai warna 

untuk kebutuhan desain Website maupun Grafis dengan kode bilangan 

Hexadecimal. 

Berikut ini campuran warna RGB yang nantinya membentuk warna baru:  

Merah + Hijau = Kuning 

Merah + Biru = Magenta 

Hijau + Biru = Cyan  

Pada prinsipnya teori untuk pigmen seharusnya bisa diterapkan untuk warna cat 

juga. Tetapi cat yang mula-mula dipakai, pencampurannya dilakukan jauh 

sebelum adanya ilmu pengetahuan warna modern, dan karena pigmen yang 

tersedia pada masa itu juga terbatas. Khususnya warna pigmen cyan dan magenta 

alami sulit didapat, oleh karena itu dipakai warna biru dan merah. Dengan 

demikian sampai saat ini secara luas diajarkan bahwa merah, kuning dan biru 

adalah warna primer sedangkan jingga/orange, hijau dan ungu adalah warna 

sekunder. berikut ini perbedaan dan persamaan CMYK dan RGB 
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3.3 Media Promosi 

3.3.1 Media 

Dalam KBBI (1996:557) media adalah. Sarana, alat: sarana komunikasi 

bagi masyarakat bisa berupa koran, majalah, tv, radio siaran, telepon, internet 

dsb yang terletak diantara dua pihak; perantara, dan penghubung.  

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata latin, 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut 

mempunyai arti “perantara” atau “pengantar”, yaitu perantara sumber pesan (a 

source) dengan penerima pesan (a receiver). Jadi, dalam pengertian yang lain, 

media adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. Banyak ahli dan juga organisasi yang memberikan 

batasan mengenai pengertian media 

3.3.2 Promosi 

Sebuah buku Promosi dan Reklame (Prof Dr.Winardi,SE 1992:115) 

menjelaskan bahwa promosi merupakan sebuah aktifitas dengan individu-

individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk secara langsung 

atau tidak langsung membantu pertukaran-pertukaean dengan jalan 

mempengaruhi salah satu diantara audiensi tersebut atau lebih untuk menerima 

atau membeli produk yang dihasilkan.  
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3.3.3 Jenis-jenis Media Promosi 

1. Billboard 

Billboard merupakan reklame yang berbentuk bidang yang dapat terbuat 

dari kayu, logam, fiberglas, kain, kaca, plastik, dan sebagainya yang 

pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap, 

dan reklame tersebut bersifat permanen. 

2. Baliho 

Baliho merupakan media promosi luar ruang yang digunakan untuk 

memberikan informasi/promosi jangka pendek mengenai acara (event) tertentu 

dan pelincuran produk baru atau kegiatan yang bersifat insidentil. Perbedaan 

baliho dengan billboard terletak pada konstruksinya yang semi permanent. 

3. T-Banner, Umbul-umbul dan Spanduk 

Suatu bentuk media promosi yang sangat efektif dan sering digunakan 

karena dibanding media promosi luar lainnya T-banner,Umbul-Umbul dan 

Spanduk lebih terjangkau dan menarik perhatian karena biasa di pasang di suatu 

tempat yang terpusat namun dengan jumlah yang banyak,namun disisi lain 

memiliki jangka waktu pemasangan yang relatif pendek 
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4. Branding 

Branding adalah sebuah proses pengenalan suatu ‘brand’ tertentu 

sehingga dapat dikenal oleh masyarakat, Branding sendiri biasanya dilakukan 

seperti: Branding pada mobil/kendaraan umum (iklan berjalan), Branding pada 

toko, kios atau warung. 

3.4 Instagram 

Instagram lebih fokus kepada image/foto handphone. Dengan 

menggunakan instagram tentunya produk yang diiklankan akan memiliki nilai 

lebih ketika diperlihatkan dalam account instagram. Salah satu fitur instagram 

yang memiliki label foto/hastag. Dengan hastag ini dapat dimasukkan suatu kata 

kunci yang berhubungan dengan foto tersebut. Semakin banyak kata kunci yang 

dimasukkan maka semakin mudah melakukan pencarian mengenai foto tersebut. 

(Rakhmat Makmur 2018:58) 

Pemilik bisnis online yang membuat akun instagram untuk 

mempromosikan barang dagangannya biasanya lebih mudah menawarkan 

produknya kepada calon pembeli karena biasanya sesuai dengan sasaran dan 

memasarkan produk tepat pada konsumen yang mencari produk.  
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3.5 Brand Image 

3.5.1 Brand  

Mendefinisikan brand/merek dengan nama istilah, tanda, simbol atau 

desain tujuannya untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu perusahaan 

atau kelompok perusahaan untuk membedakan mereka dari perusahaan lain. 

Brand adalah sesuatu yang tidak terlihat (intangible) tetapi efeknya 

sangat nyata. Brand memberikan tanda pada konsumen maupun produsen dari 

para kompetitor yang berusaha memberikan produk yang tampak identik. Dalam 

kehidupan sehari-hari, kita mengenal sejumlah merek yang begitu membedakan 

dan mampu menjelaskna identitas dirinya dari sekian produk yang ada sehingga 

begitu kuat menancap dihati masyarakat.(Dewi Haroen.2014:6) 

Agar sebuah brand produk itu meresap kuat dalam hati khalayak sesuai 

dengan harapan yang punya produk maka dibutuhkan upaya dengan proses yang 

terus-menerus untuk menancapkan brand itu ke hati publik. 

3.5.2 Image 

Sistem citra (image) yang lengkap seperti yang direkayasa agensi 

periklanan dan digayakan nilai-nilai masyarakat menempa ikonnya sendiri yang 

mempengaruhi kita dengan sifatnya yang gigih dan memberi informasi. 
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Semangat membandingkan dan menyaingi didunia ini memang ganas dan 

boleh dikatakan memaksa kita untuk mengenakan label, sesuai dengan target 

konsumen (Jack Hayford 2001:3) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 
4.1 Penentuan Konsep 

Cv. Kamilindo - Little Bee Boutique sebelumnya memiliki kesan dibenak 

masyarakat sebagai perusahaan konveksi yang melayani berbagai produsen. 

Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa Little Bee Boutique adalah 

tempat jahit konveksi. Sebagaimana saat ini Little Bee Boutieque memiliki 

brand sendiri yang dijual online dan offline. Tetapi Little Bee Boutique belum 

memiliki konsep desain layout media promosi Instagram.  

Dari permasalahan tersebut munculah konsep layout yang bersifat simple, 

ceria dan menarik. Yang diyakinin akan menarik minat konsumen untuk melirik 

produk baju muslim anak Little Bee Boutique. Dan membuat konsumen ingin 

membeli produk Little Bee Boutique. 

4.2 Perancangan Karya 

Little Bee Boutique menggunakan konsep yang ceria, simple dan menarik 

akan diimplementasikan pada layout media promosi dalam instagram, maka 

tahap selanjutnya adalah perancangan karya. Dari beberapa referensi yang 

didapatkan untuk memulai desain layout media promosi dalam instagram Little 

Bee Boutique harus melakukan beberapa tahapan yaitu mencari referensi 

terhadap kompetitor-kompetitornya, meyeleksi referensi yang didapatkan 

sebelumnya, sketsa layout, menentukan background yang akan digunakan, 
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menyesuaikan dengan copywriting yang diberikan perusahaan, melayout 

beberapa contoh desain yang akan disetujui pihak perusahaan, searching quotes 

parenting digoogle. 

4.2.1 Layout 

Simple adalah upaya penyederhanaan desain sehingga objek dan elemen 

yang digunakan hanya sedikit. Konsep simple dalam pembuatan desain media 

promosi Instagram Little Bee Boutique ini dipilih karena sesuai dengan karakter 

identitas logonya. Konsep yang akan dibuat sesimple mungkin agar konsumen 

bisa memahami isi desain yang akan disampaikan oleh desainer. Konsep simple 

ini hanya memadukan foto produk dengan background dan typografi yang 

mudah dibaca. Selain menggunakan konsep yang simple, desain media promosi 

Instagram Little Bee Boutique ini juga menggunakan konsep yang ceria. 

Konsep ceria ini juga diambil karena desain yang simple ingin menampilkan 

kesan ramai dan funny seperti anak kecil. Dengan menampilkan kesan yang 

ramai dan funny konsumen dapat memahami pesan apa yang akan disampaikan 

oleh desainer melalui desain layout yang simple dan ceria ini. Sedangkan dalam 

media promosi Instagram Little Bee Boutique elemen warna yang ditonjolkan 

adalah warna-warna yang ceria dan sesuai dengan foto produk bajunya. Desain 

layout media promosi ini juga menampilkan sifat yang menarik agar konsumen 

dapat tertarik dengan produk-produk yang akan di share. Karena dengan 

menunjukkan sisi menarik dalam desain dapat menggait konsumen untuk 

tertarik mengunjungi profile Instagram Little Bee Boutique.  
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Secara keseluruhan desain media promosi Instagram Little Bee Boutique 

akan terkesan simple dan ceria dengan elemen-elemen yang telah digunakan 

agar mempermudah menyampaikan pesan kepada konsumen. 

4.2.2 Warna  

 Pemilihan warna desain media promosi Instagram Little Bee Boutique 

menggunakan warna-warna yang seirama dengan produk baju yang akan 

dipromosikan. Desainer akan menyesuaikan warna-warna yang dilayout dengan 

warna bajunya agar enak dilihat oleh konsumen dan dapat dengan mudah 

memahami apa yang akan disampaikan dari desain layout tersebut.  

4.2.3 Tipografi  

Tipografi adalah Ilmu yang mempelajari tentang Huruf dan penggunaan 

Huruf dalam aplikasi desain komunikasi visual. Tak dapat disangkal font sangat 

berperan besar dalam penyampaian komunikasi visual dalam benuk grafis. 

Penggunaan font yang tepat akan sangat berpengaruh dalam efektifitas dan 

efisiensi penyampaian pesan yag ada . banyak desainer yang kurang memahami 

akan komponen yang berpengaruh dalam efektifitas font dalam penyampaian 

pesan visual. 

Pemilihan jenis font yang digunakan dalam perancangan desain layout 

media promosi ini menggunakan font yang mudah dibaca agar penyampaian 

pesan dapat dipahami oleh konsumen. Huruf atau biasa juga dikenal dengan 
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istilah “Font” atau “Typeface” adalah salah satu elemen terpenting dalam Desain 

Grafis karena huruf merupakan sebuah bentuk yang universal untuk 

menghantarkan bentuk visual menjadi sebuah bentuk bahasa.  

4.3 Mencari Referensi  

Mencari referensi dilakukan setelah konsep yang akan diimplementasikan 

pada desain media promosi Instagram tersebut ditentukan. Referensi digunakan 

sebagai acuan dalam mendesain media promosi. Menentukan referensi desain 

setelah menentukan keyword konsep merupakan suatu hal yang dibutuhkan 

dalam tahapan perancangan. Karena fungsinya sebelum pada tahap perancangan 

setidaknya harus ada satu gambaran ataupun sebagai acuan asistensi menuju ke 

tahap perancangan. Referensi dapat diperoleh melalui kategori desain yang 

berbeda, dalam hal ini bukan untuk mengamati desain keseluruhannya 

melainkan hanya pada beberapa unsur desainnya saja. Contoh yang bisa 

referensi desain dalam hal ini adalah elemen-elemen grafis, layout, warna, atau 

jenis tipografinya. 

Referensi yang dapat dijadikan acuan awal desain media promosi Instagram 

Little Bee Boutique sesuai dengan data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Referensi Desain media promosi Instagram 

Sumber : https://www.desainpromosi.id/ 

 

Referensi desain media promosi pada gambar 4.3 didasari karena 

penggunaan warna yang ceria, warna yang menonjol dengan perpaduan foto 

produk yang digunakan. Desain pada gambr terkesan formal dan ramai serta 

menggunakan sedikit teks pada judulnya. Jadi pada referensi ini dapat 

disesuaikan dengan konsep untuk kemudian dikembangkan lagi dengan elemen 

lainnya. 

Setelah menentukan elemen dasar pada referensi awal, kemudian 

menentukan elemen-elemen yang akan dikombinasikan dengan desain quotes 

parenting agar dapat disesuaikan dengan desain yang akan digunakan. Sehingga 

dapat semakin memperjelas gambaran terhadap rancangan desain media promosi 

Instagram Little Bee Boutique. 

 

https://www.desainpromosi.id/
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Gambar 4.2 Referensi Desain media promosi Instagram 

Sumber : https://www.desainpromosi.id/ 

Pada gambar 4.2 Referensi desain quotes parenting , dimana desain dan 

referensi sebagian bisa diterapkan pada peletakan fotografi produk dan warna 

yang digunakan untuk setiap gambar agar tidak terlihat monoton. Layout terlihat 

minimalis dan formal, mewakili konsep yang sudah ditentukan yakni simple. 

Seperti yang tercantum dalam batasan masaah diatas perancangan media 

promosi Instagram Little Bee Boutique menggunakan teknik fotografi pada 

produk.  

Dalam tahap asistensi referensi yang digunakan, pihak perusahaan 

menyarankan agar pengguna layout tetap tidak terlalu penuh atau ramai. Desain 

media promosi Instagram Little Bee Boutique harus terkesan professional dan 

sesuai dengan karakteristik perusahaan. Pemberian ruang kosong agar terkesan 

professional dan menggunakan warna-warna yang seirama dengan foto produk. 

4.4 Penentuan Software 

 Beberapa jenis software dapat digunakan dalam perancangan media 

promosi Instagram Little Bee Boutique, namun perlunya pemilihan software 
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yang sesuai bertujuan supaya dalam waktu pengerjaan menjadi lebih efektif dan 

mengingat waktu yang terbatas. Efektifitas menjadi prioritas karena ditengah 

keberagaman software yang ada, setiap software memiliki fungsi tersendiri.  

Dalam perancangan media promosi Instagram Little Bee Boutique software 

yang digunakan adalah Adobe Photoshop CS6 sebagai perancangan olah foto 

dalam proses editing layout. 

4.5 Rancangan Karya 

 Dalam tahap perancangan desain media promosi Instagram Little Bee 

Boutique, setelah menemukan konsep maka dilakukan perancangan karya media 

promosi Instagram Little Bee Boutique, referensi dan software yang telah 

ditentukan sehingga rancangan desain media promosi Instagram Little Bee 

Boutique dapat dijadikan acuan untuk desain media promosi lainnya. Kemudia 

menyesuaikan letak layout foto dan tulisan akan dirancang sesuai dengan konsep 

awal yang telah ditentukan serta melihat referensi. 
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Gambar 4.3 Perancangan Desain Media Promosi 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

 Desain media promosi Instagram Little Bee Boutique yang pertama 

dirancang oleh penulis adalah yang terlihat pada gambar 4.3 Perancangan 

Desain Media Promosi, pada desain tersebut menyesuaikan referensi yang sudah 

ditentukan pada pembahasan gambar sebelumnya yakni 4.1 Referensi desain 

media promosi instagram 1 dan 4.2 Referensi desain media promosi 2. Dari 

kedua referensi tersebut sudah mewakili dari konsep yang sudah ditentukan.  
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Desain media promosi Instagram Little Bee Boutique menyajikan berbagai 

info tentang quotes parenting yang berbeda-beda namun dalam perancangannya 

harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam desain. Prinsip desain terdiri 

atas 5 hal yaitu keseimbangan (balance), kesatuan (unity), ritme (rhytm), 

penekanan (emphasis), dan proporsi.  

1. Keseimbangan (balance) 

Keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang. Tidak 

berat sebelah. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, 

atau pun gambar sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. 

2. Kesatuan (unity) 

Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan 

atau keutuhan, yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip 

kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan 

menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang 

saling mengikat. 

3. Ritme (rhythm) 

Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa 

juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. 
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4. Penekanan (emphasis) 

Setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang lain. Tujuan 

utama dari penekanan ini adalah untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat 

mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalur. 

5. Proporsi 

Proporsi dapat diartikan pula sebagai perubuhan ukuran/size tanpa perubahan 

ukuran panjang, lebar, atau tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi 

sering terlihat distorsi. 

 

4.6 Proses Desain  

 
Gambar 4.3 Lembar Project Adobe Photoshop CS6 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 Langkah awal dalam proses pembuatan desain media promosi instagram 

adalah dengan membuka aplikasi adobe photoshop CS6. Setelah aplikasi terbuka 
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selanjutnya yaitu membuat lembaran baru untuk melakukan proses pembuatan 

desain media promosi tersebut. Dengan mengatur beberapa ukuran lembaran 

yang dibutuhkan sehingga muncul seperti gambar 4.3 di dalam pengeditan atau 

editing digital image sangatlah merekomendasikan menggunakan gambar yang 

mempunyai ukuran tinggi maka gambar atau image yang akan di edit akan 

menghasilkan desain yang bagus pula atau tidak akan menghasilkan desain yang 

pecah karen kualitas rendah. 

 

Gambar 4.4 Lembar Project Adobe Photoshop CS6 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

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 tudak pecah. 

Setelah itu mengatur background dengan menyesuaikan lembar kerja yang sudah 

ada. 
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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 

backgrund yang tepat dan pas maka selanjutnya ke tahap ketiga desain. 

 

Gambar 4.5 Lembar Project Adobe Photoshop CS6 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

Hal ketiga adalah dengan memasukkan foto produk pada desain yang akan 

dibuat untuk memberikan penekanan pada desain yang akan dibahas. Dengan 

cara mendrag (menggeser gambar) ke lembar kerja di Adobe Photoshop CS6. 
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Gambar 4.6 Lembar Project Adobe Photoshop CS6 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

Hal terakhir dengan memberi quotes parenting pada desain yang akan 

dibuat untuk memberi penekanan pada desain sesuai dengan apa yang akan 

dibahas. Setelah memberikan quotes parenting tidak lupa memberikan 

watermark logo pada gambar agar keaslian gambar terjaga, tidak sembarangan 

orang mencomot gambar. Pada desain kali ini menggunakan font Tw Cen MT 

dengan menggunakan ukuran 22pt dan juga menambahkan garis dibawahnya 

untuk bagian yang penting.  
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4.7 Final Desain 

 

Gambar 4.7 Final desain 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

Pada gambar 4.7 Final desain merupaka hasil akhir dari proses desain yang 

dilakukan oleh desainer untuk media promosi Instagram Little Bee Boutique. 

Seperti yang dijelaskan pada konsep sebelumnya desain dibuat simple, ceria dan 

menarik bertujuan untuk menarik daya minat konsumen terhadap produk Little 

Bee Boutique. 
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Gambar 4.8 Desain Quotes Parenting 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

Pada gambar 4.8 Desain Quotes Parenting tentang kutipan dari Widodo 

Judarwanto yang berisikan “anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk 

disayangi tanpa kekerasan. Bawaan hidup ini jangan sekalipun didustakan” 

desain dibuat simple dengan menggunakan background putih dan ada sedikit 

elemen-elemen love pada background yang bertujuan agar konsumen melihat 

desain quotes parenting seperti di atas tertarik untuk membacanya. 
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Gambar 4.9 Desain Quotes Parenting 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

Pada gambar 4.9 Desain Quotes Parenting tentang kutipan dari Widodo 

Judarwanto yang berisikan “Jangan mendidik anak untuk menjadi kaya, namun 

didiklah ia agar menjadi seseorang yang bahagia. Jadi, ketika anak tumbuh 

dewasa, ia akan menghargai nilai suatu benda ketimbang harganya” desain 

dibuat simple dengan menggunakan background warna ungu polos tanpa ada 

elemen apapun pada background yang bertujuan agar konsumen fokus membaca  

quotes parenting seperti di atas tertarik untuk membacanya dan melihat foto 

produk. 
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Gambar 4.10 Desain Quotes Parenting 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

 Pada gambar 4.9 Desain Quotes Parenting merupakan desain quotes 

yang berisikan “Anak memiliki waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak 

hanya memiliki waktu masa kecil sekali”. Desain ini hanya menggunakan 

background warna biru dongker dan terdapat elemen-elem lingkaran pada 

backgorund yang bertujuan untuk meramaikan background agar tidak terlalu 

sepi, karena konsep dari desain media promosi ini ceria. 
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Gambar 4.10 Desain Sale 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

 Pada gambar 4.10 merupakan desain sale yang bertujuan untuk 

menyampaikan kepada konsumen bahwa sedang ada diskon 10% pada produk 

Little Bee Boutique. Desain dibuat sesimple mungkin agar konsumen dapat 

memahami pesan apa yang akan disampaikan kepada konsumen. Desain hanya 

menggunakan 1 kalimat copywriting yaitu “Langsung diskon 10%” dengan 

tulisan font ukuran 34pt agar konsumen fokus kepada tulisan yang akan dibaca. 
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Gambar 4.11 Desain Interaksi 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

 Pada gambar 4.11 merupakan desain interaksi yang bertujuan untuk 

menarik konsumen agar berkomentar pada gambar ini dan melihat foto produk 

Little Bee Boutique. Desain dibuat ceria agar konsumen dapat terbawa suasana 

ceria dengan melihat desain yang akan ditampilkan. Desain hanya menggunakan 

1 kalimat copywriting yaitu “Bunda, olah raga apa yang disukai si kecil?” 

dengan tulisan font ukuran 34pt agar konsumen fokus kepada tulisan yang akan 

dibaca dan meninggalkan komentar pada kolom komentar yang terdapat di 

instagram. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari Perancangan Layout 

Media Promosi Pada Instagram Little Bee Boutique Untuk Meningkatkan brand image. 

5.1 Kesimpulan  
 

Kesimpulan yang didapat dari Perancangan Layout Media Promosi pada instagram 

Little Bee Boutique intuk meningkatkan brand image adalah sebagai berikut : 

1. Membuat desain layout media promosi di instagram Little Bee Boutique lebih efektif, 

pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan riset tentang latar belakang Little 

Bee Boutique untuk memastikan desain layout seperti apa yang cocok digunakan untuk 

media promosi di instagram. 

2. Menggunakan desain layout yang simpel, dan menarik. Supaya konsumen tertarik untuk 

membeli produk, dan mudah memahami apa yang disampaikan pada konsumen. 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan penjelasan perancangan diatas maka dapat diberikan saran untuk 

pengembangan, diantaranya sebagai berikut :  

1. Perancangan desain layout masih perlu untuk diperbarui dan dikembangkan lagi untuk 

desainer-desainer selanjutnya. Agar desain tidak membosankan untuk dilihat 

konsumen. 

2. Selalu diperbaiki dan ditambahkan dengan elemen-elemen desain layout dan 

disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap memperlihatkan karakter dari 

Little Bee Boutique tersebut. 
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