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ABSTRAK 

 

Instagram memiliki banyak fitur yang dapat membantu dalam menunjang promosi 

yang masyarakat lakukan, fitur tersebut antara lain berupa gambar video yang ada 

di dalam post feed Instagram, selain itu Instagram juga memiliki fitur lain seperti 

Instastory yang dapat menampilkan iklan yang bisa di pesan oleh perusahaan  di 

waktu waktu tertentu. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah perusahaan untuk 

mempromosikan suatu produk maupun jasa sehingga perusahaan harus pintar pintar 

mengatur fitur di dalam Instagram mereka dengan baik karena feed Instagram dapat 

mempengaruhi pendapat masyarakat hal itu dapat dilihat dari like, komentar berapa 

banyak masyarakat yang berkomentar baik atau buruk dan berapa masyarakat yang 

membagikan ke para pengikutnya.  

Anugrah Java Media (PT.AJM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

advertising serta media cetak sebagai sarana jasa periklanan dengan pembuatan jasa 

konsep dan desain guna menunjang iklan promosi dari suatu produk maupun 

perusahaan dapat sesuai dengan harapan yang diminta oleh klien. PT AJM memiliki 

klien yaitu Grand Coil yang merupakan brand springbad baru yang mulai 

melakukan promosi salah satunya melalui feed di dalam Instagram agar dapat 

memberikan tingkat kesadaran masyarakat terharap suatu produk dari brand Grand 

Coil. 

Kata kunci : Feed Instagram, Media Promosi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi dan munculnya media sosial saat ini mengalami 

perubahan yang cepat dari tahun ke tahun yang dapat mempengaruhi masyarakat. 

Media sosial adalah media layanan daring (online) dengan pengguna di dalamnya 

yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan komunikasi online yang dapat 

mempermudah melakukan aktivitas. Selain itu manfaat lain dari media sosial yang 

digunakan masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan informasi serta 

menyampaikan informasi ke public. 

Media sosial dapat digunakan melalui gadget, komputer maupun leptop 

setiap penggunanya yang telah mendukung terjadinya perubahan pola pikir dan 

interaksi masyarakat secara langsung sebelum mengenal dan setelah mengenal 

adanya internet sehingga sebagian besar penggunanya ketergantungan akan media 

sosial dalam sehari hari. Menurut Soeparno dan Sandra (2011) dunia maya seperti 

lainnya media sosial merupakan sebuah revolusi besar yang mampu mengubah 

perilaku manusia dewasa ini, dimana relasi pertemanan serba dilakukan melalui 

medium digital – menggunakan media baru (internet) yang dioperasikan melalui 

situs-situs jejaring sosial. Realitas menjadi bersifat augmented dan maya yang harus 

diadaptasi dan diintegrasikan dalam kacamata kajian psikologi sosial kontemporer 

yang ubiquitous (ada dimana-mana) serta pervasive.  

Media sosial dapat memberikan banyak manfaat pada setiap penggunanya 

seperti trend komunikasi saat ini yang sedang marak diminati oleh masyarakat 
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adalah media sosial Facebook, Twitter, Line WhatsApp dan Instagram. Menurut 

Van Dijk (2013) yang ditulis ulang oleh Rulli Nasrullah dalam bukunya Media 

Sosial: Perspektif, Budaya, dan Sosioteknologi (2015, hal 11), Kesimpulannya 

bahwa media sosial adalah flatform media yang memfokuskan pada eksistensi 

pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. 

Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang 

menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.  

Jika kita membahas tentang Instgram, media sosial ini sendiri di rilis pada 

6 Oktober 2010 dan dirancang oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Selain 

menjadi media informasi Instagram juga dianggap sebagai media hiburan setiap 

penggunanya. Selain pengguna pribadi media sosial Instagram juga dapat 

digunakan perusahaan untuk berinteraksi calon konsumen maupun 

mempromosikan usaha atau produk mereka. Saat ini media sosial instagram 

memiliki banyak peminat. Instagram sendiri memiliki fungsi yang beragam, dapat 

digunakan sebagai media usaha promosi sebagai penunjang perusahaan ataupun 

pengguna pribadi. 

Instagram memiliki banyak fitur yang dapat membantu dalam menunjang 

promosi yang mereka lakukan, fitur tersebut antara lain berupa gambar video yang 

ada di dalam post feed Instagram, selain itu Instagram juga memiliki fitur lain 

seperti Instastory yang dapat menampilkan iklan yang bisa di pesan oleh perusahaan  

di waktu waktu tertentu. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah perusahaan 

untuk mempromosikan suatu produk maupun jasa sehingga perusahaan harus pintar 

pintar mengatur fitur di dalam Instagram mereka dengan baik karena feed Instagram 

dapat mempengaruhi pendapat masyarakat hal itu dapat dilihat dari like, komentar 
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berapa banyak masyarakat yang berkomentar baik atau buruk dan berapa 

masyarakat yang membagikan ke para pengikutnya. Serta pemilihan bahasa yang 

akan di gunakan di dalam desain post feed Instagram harus memiliki bahasa yang 

baik dan sesuai dengan pasarnya karna hal tersebut dapat berpengaruh terhadap 

orang yang melihat untuk tertarik pada ungguhan post feed Instagram perusahaan.  

PT. Anugrah Java Media (PT.AJM) merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang advertising serta media cetak sebagai sarana jasa periklanan dengan 

pembuatan jasa konsep dan desain guna menunjang iklan promosi dari suatu produk 

maupun perusahaan dapat sesuai dengan harapan yang diminta oleh klien. PT AJM 

memiliki klien yaitu Grand Coil yang merupakan brand springbad baru yang mulai 

melakukan promosi salah satunya melalui Instagram agar dapat memberikn tingkat 

kesadaran masyarakat terharap suatu produk dari brand Grand Coil. Selain 

mempromosikan produk dari Grand Coil juga memberikan tips tips bagi Para 

pengunjung di Instagram yang bisa bermanfaat bagi mereka. Salah satunya manfaat 

tidur bagi kesehatan dan posisi tidur yang baik dan hal tersebut bisa di masukan ke 

dalam konsep desain infografis yang akan di gunakan lalu dimasukan ke dalam post 

feed Instagram dari brand Grand Coil. 

Pembuatan konsep desain infografis manfaat tidur bagi kesehatan dan posisi 

tidur yang baik menggunakan adobe illustrator untuk menerapkan gaya desain 

vector yang akan di gunakan. Dengan menggunakan gaya desain vector line 

infografis akan terlihat lebih simple, rapi dan menarik ketika di lihat serta 

penggunaan warna kuning sebagai elemen dasar warna dari Brand Grand Coil untuk 

desain infografis yang akan digunakan pada nantinya. 
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1.2. Rumusan Masalah  
 

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan bahwa masalah 

yang ada adalah bagaimana merancang sebuah desain post feed instagram Grand 

Coil sebagai media promosi. 

1.3. Batasan Masalah  
 

Berdasarkan suatu masalah yang sudah ditentukan di atas dan dapat 

memudahkan dalam menyelesaikan masalah dengan baik adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan konsep desain vector sebagai perancangan infografis yang akan 

digunakan. 

2. Penggunaan konsep desain post feed instagram yang memberikan tips tips 

bagi para pengunjung Instagram Grand Coil. 

3. Hanya mengunakan aplikasi adobe illustrator sebagai media perancangan 

desain post feed Instagram Grand Coil.  

1.4. Tujuan 
 

Tujuan kerja praktik ini di harapkan mampu memberikan manfaat dan dapat 

meningkatkan kualitas mahasiswa maupun perusahaan PT. Anugrah Java Media 

melalui proyek perancangan feed instagram sebagai media promosi brand 

springbed Grand Coil 

1. untuk menambah ilmu di bidang desain yang akan di terapkan ketika bekerja di 

perusahaan di kemudian hari. 

2. untuk memahami proses desain pengerjaan di dalam suatu perusahaan. 

1.5. Manfaat Manfaat  
 

Di harapkan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat berguna kepada banyak 

pihak diantaranya : 
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1.5.1. Manfaat Teoritis  
 

Hasil dari laporan kerja praktik ini dapat menjadi refrensi untuk mahasiswa 

Desain Komunikasi Visual dimasa mendatang dan memberikan informasi maupun 

literature yang di butuhkan khususnya bagi penulisan perancangan feed instagram 

sebagai media promosi komunikasi visual. 

1.5.2. Manfaat Praktis  
 

a. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan pengalaman yang berguna 

sebagai sarana pembelajaran dan bermanfaat ketika diterapkan dalam dunia kerja 

di masa yang akan datang.  

b. Bagi Perusahaan, Diharapkan desain layout feed istagram yang sudah 

dikerjakan oleh mahasiswa dapat membantu pengerjaan desain lebih baik di 

perusahaan PT. Anugrah Java Media. 

Pelaksanaan 

 

1.6.1 Detail Perusahaan 

 

Pelaksanaan kerja praktik ini: 

 

Periode Waktu : 21 Februari – 21 Maret 2020 

Hari dan Tanggal : Jum’at – Sabtu, 21 Februari – 21 Maret 2020 

Tempat : PT. Anugrah Java Media 

    Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 10, Sidoarjo, 

    Jawa Timur, Indonesia 

Email    : administrasi@ajm-group.com 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di PT. 

Anugrah Java Media adalah membantu merancang dan mendesain media promosi 

Feed Instagram Grand Coil yang merupakan salah satu client PT. Anugrah Java 

Media guna untuk meawaraness masyarakat terhadap brand springbad Grand Coil. 
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1.6.2 Periode 

 

Periode waktu pelaksanaan kerja praktik yang telah ditentukan adalah minimal 

160 menit. 

Tanggal pelaksanaan : 21 Februari – 21 Maret 2020 

Waktu : 09.00 – 17.00  

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Laporan kerja ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab-sub bab yang menjelaskan inti dari pembahasan dalam penyusunan laporan ini. 

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (dalam sub-bab manfaat dibagi lagi 

menjadi sub-bab manfaat teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakannya kerja praktik yaitu PT. Anugrah Java Media. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisikan berbagai macam teori, konsep, dan pengertian yang 

menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik dan perancangan katalog. 

 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Bab ini berisikan penjelasan pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan 

kerja praktik di PT. Anugrah Java Media. Selain itu, akan dibahas pula penjelasan 

dan hasil rancangan dalam implementasi karya. 
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BAB V : PENUTUP 

 

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran. Pada sub-bab kesimpulan 

akan meringkas keseluruhan hasil laporan kerja praktik dalam satu kesimpulan 

yang terkait dengan permasalahan dan solusi yang ditawarkan penulis. Pada sub-

bab saran, penulis akan memberikan masukan terkait masalah yang diangkat dalam 

laporan kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini berupa buku, jurnal, 

maupun e-book, website, dan lain-lain. 

LAMPIRAN 

 

Berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah seperti 

dokumen khusus, instrument/questioner/alat pengumpul data, ringkasan hasil 

pengolahan data, table, peta atau gambar. Keterangan tambahan ini dimaksudkan 

agar pembaca pendapat gambaran lebih menyeluruh akan proses dari penyusunan 

karya ilmiah. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

  

2.1 Profil dan Perkembangan Perusahaan 

 

PT. Anugerah Java Media perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

advertising dan percetakan seperti sirkulasi, distribusi, agen, percetakan, biro iklan, 

advertising, advertorial, serta Jasa Konsultasi periklanan, dan penerbitan sebuah 

media seperti Majalah, Tabloid, Buku serta media cetak yang lainya. PT. Anugerah 

Java media sendiri memiliki banyak jaringan distribusi di berapa kota-kota besar di 

Indonesia meliputi beberapa wilayah seperti Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan.  

Bidang bisnis di dalam PT. Anugrah Java media (PT. AJM) ini dipilih karna 

banyaknya kru AJM yang di dominasi oleh mantan awak media. Awak media yang 

dimaksut adalah orang melingkupi redaksi, pemasaran (media dan iklan), pra cetak 

(desain grafis serta layout), cetak (percetakan) sebagai distributor kru AJM. Awal 

dari penyebutan PT. Anugrah Java media sebagai AJM dari kru yang berasal dari 

mantan awak media seperti pemasaran media cetak yang banyak lalu sekarang awak 

redaksi, pra cetak dan percetakan bergabung. Jauh sebelum para kru AJM 

bergabung seperti saat ini adalah para pakar dibidangnya masing-masing. Singkat 

kata “AJM Group” adalah kumpulan dari para profesional. 

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan 
 

2.2.1 Visi PT. Anugerah Java Media 
 

Visi dari PT. Anugerah Java Media adalah selalu berupaya menjadi pusat 
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keunggulan yang akan selalu dicari pelanggan dalam memenuhi segala keinginan 

dan kebutuhan. 

Adanya misi dari PT. Anugrah Java Media sebagai berikut: 

2.2.2 Misi PT Anugrah Java Media  
 

adalah menyediakan Sarana promosi pada berbagai media online maupun 

offline untuk mengoptimalkan pemasaran dan komunikasi bisnis klien ke 

masyarakat umum dengan hasil yang terbaik serta memuaskan. 

2.3. Alamat dan Kontak Perusahaan 
 

Tempat : PT. Anugrah Java Media 

Alamat : Head Office 

Jl. Raya Villa Indah Blok T4 No.10 Gunung Putri Bogor, 

16969. Indonesia 

Brand Office 

Jl. Raya Sunandar Priyo Sudarmo No.10 Sidoarjo, Jawa Timur, 

61214. Indonesia 

Phone/fax : 031-9970-1458, 0899-1779-999 

Website : www.ajm-group.com 

Email : administrasi@ajm-group.com 
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2.4. Struktur Perusahaa 
 

Berikut ini adalah seluruh struktur dari PT. AJM yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur dari perusahaan PT. Anugrah Java Media 
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2.5. Lokasi Perusahaan 
 

PT. AJM memiliki 2 lokasi yang berbeda kantor yang berlokasi di 

Sidoarjo adalah kantor dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan 

dibidang advertising dan media cetak. 

 

Gambar 2. 2 Situasi proses cetak banner 

(Sumber: Data PT.AJM,2020) 

2.6 Portofolio Perusahaan 
 

Berikut ini adalah portofolio hasil proyek di dalam perusahaan PT. Anugrah 

Java Media dengan klien melalui setiap divisi dari PT. AJM yaitu : 

1. produk yang melakukan bekerja sama dengan PT. AJM divisi media cetak 

sebagai berikut : 

a. Majalah BUMN Insight 

b. Majalah Express Air 

c. Paper Bag Novotel Lampung 

d. Annual Report Bata 
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e. Buku Reporter Cilik Menuju Istana 

f. Kotak Sabun Glow 

g. Form Nota PT. Endo Fiberglass 

h. dan lain-lain 

2. Produk yang telah melakukan bekerja sama dengan PT. AJM divisi distribusi 

sebagai berikut: 

a. Tabloid Genie MNC group 

b. Majalah Highend (Highend teen) 

c. Media Indonesia harian 

d. Tabloid Ototrend 

e. Majalah Weddingku group 

f. Tabloid Wanita Indonesia 

g. Koran Jakarta Biz Daily 

h. dan lain-lain 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Instagram  
 

Instagram adalah salah satu media sosial yang sedang marak menjadi trend 

sebagian besar masyarakat luas selain sebagai media komunikasi daring yang saling 

terhubung, instagram juga dapat menjadi media informasi maupun sebagai media 

untuk berinteraksi bagi perusahaan dan calon konsumen serta dapat 

mempromosikan usaha atau produk mereka. Awal kemunculan Instagram pada 6 

Oktober 2010 dirilis bagi pengguna IOS saja setelah sukses dan banyak peminat 

bagi pengguna internet instagram merilis kembali didalam versi Android tepatnya 

pada 3 April 2012. Instagram menempati urutan ke-5 sebagai platform media sosial 

pengguna terbanyak di dunia saat ini (Ahmad, 2019). 

Mengingat perkembangan dari internet begitu cepat sebagai media 

komunikasi ataupun media informasi, sehingga instagram dapat menjadi media 

berpotensi tinggi bagi pemasaran sebuah brand maupun pemasaran dari suatu 

perusahaan untuk menghubungkan konsumen di masa yang akan datang. Menurut 

(Social, 2019), di Indonesia sendiri penggunaan media sosial Instagram menempati 

urutan ke 3 sebagai pengguna aktif terbanyak dan terdapat pula 62 juta kali setiap 

bulannya dimanfaatkan sebagai media pemasaran. 

Salah satu fitur instagram sebagai penunjang media promosi perusahaan 

adalah post feed instagram yang disusun secara rapi untuk menampilkan suatu 

desain visual maupun foto dan video dari suatu penggunanya sehingga dapat 

menarik perhatian masyarakat, di dalam setiap post feed instagram terdapat fitur 
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instastory yang dapat menampilkan iklan yang bisa dipesan oleh perusahaan di 

waktu waktu tertentu. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah perusahaan untuk 

mempromosikan suatu produk maupun jasa sehingga perusahaan harus pintar pintar 

mengatur fitur di dalam Instagram mereka dengan baik karena feed Instagram dapat 

mempengaruhi pedapat masyarakat hal itu dapat dilihat dari like, komentar berapa 

banyak masyarakat yang berkomentar baik atau buruk dan berapa masyarakat yang 

membagikan ke para pengikutnya. Aplikasi Instagram merupakan aplikasi yang 

cukup sederhana karena hanya menampilkan gambar-gambar dan video dalam 

durasi tertentu dengan diberikan ruang untuk menulis dan berkomentar bagi orang 

yang menjadi pengelola maupun followers (Satyadewi, Hafiar, & Nugraha, 2017). 

3.2 Desain Infografis 
 

Infografis merupakan suatu cara yang baru dalam penyampaian informasi 

cukup efektif pada saat ini. Karena infografis merubah data teks menjadi mudah 

dipahami lewat penyajian teknik visualisasi yang menarik. Infografis dapat 

membantu publik untuk memahami konsep yang cukup kompleks dengan lebih 

cepat mudah dimengerti. Selain itu jenis dari infografis yang beragam mulai dari 

infogarfis informasi, statistika, proses, timeline, dan geografis. Lankow et al. (2014) 

dalam bukunya Infografis yang berjudul: Kedahsyatan Cara Bercerita Visual, 

mengatakan keunggulan komunikasi visual melalui infografis antara lain: 

visualisasi gambar mampu menggantikan penjelasan yang terlalu panjang, serta 

menggantikan tabel yang rumit dan penuh angka. Manusia lebih tertarik oleh 

informasi yang telah di sajikan dalam bentuk visual daripada kedalam bentuk teks. 

Sehingga menaruh kecenderungan terhadap daya tarik yang lebih besar untuk 

membaca informasi yang telah di sampaikan. 
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Berdasarkan penjelasan mengenai infografis yang ada di atas bisa di 

simpulkan bahwa proyek konsep desain dari post feed Instagram yang akan di buat 

mengunakan format vector  serta konsep desain infografis jenis informasi yang akan 

memberikan tips tips bagi pengunjung di dalam Instagram brand Grand Coil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Contoh Gambar Desain Infografis Informasi 

( Sumber: Gambar https://www.graphie.co.id/ ) 

 

3.3 Desain Vector 

Desain vector merupakan format untuk membuat ilustrasi dan gambar 

dalam ukuran yang besar juga sistematis dari segi desain grafis. Vector sendiri 

memiliki keunggulan dari sector pixel sehingga dapat menghasilkan resolusi yang 

sesuai dengan keinginan setiap desainer, ketika desainer mengubah bentuk objek 

dari ukuran kecil ke besar tampilan vector tetap tajam, jelas dan rapi tanpa harus 

khawatir akan penurunan dari kualitas tampilan maupun dalam bentuk cetak. Selain 

itu file mentahan dari vector tidak seberat ketika menggunakan tools dari aplikasi 

desain lainya. Basis vector mampu mencetak dalam ukuran besar tetapi size pada 

https://www.graphie.co.id/
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satuan MB tidak sebesar mengunakan gaya desain yang lainya. 

Format gambar dari vector memiliki macam-macam jenis diantaranya : 

a. CDR (format dari Corel Draw) 

b. AI (format dari Adobe Illustration) 

c. SVG 

d. EPS 

e. PDF 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Perbedaan dari desain vector dan foto asli 

(Sumber gambar dari DeviantArt Andstaydead 2009) 

 

Ciri khas dari desain vector memiliki gambar yang dibentuk dari perpaduan 

antara object object sehingga di kombinasi oleh titik garis dari warna yang bersifat 

individu, ukuran yang relative kecil dan Tampilan dari gambar vector yang akan 

dihasilkan kurang nyata dan natural, sehingga tidak cocok digunakan untuk 

memproduksi sebuah gambar foto yang realistik. 

 

3.3 Desain sketsa 
 

Sketsa adalah gambar yang dibuat untuk waktu yang relatif cepat. Sehingga 

biasanya sketsa dibuat oleh seorang desainer atau seniman untuk membuat 
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rancangan karya baik sebagai bagan maupun rencana sebuah lukisan, atau suatu 

karya seni yang lain. Sketsa biasa digunakan sebagai coret coretan awal konsep dari 

seorang untuk melanjutkan karya yang lebih matang. Susanto (2012: 369) 

menyatakan bahwa sketsa memindahkan objek dengan goresan, arsiran ataupun 

warna dengan tujuan baik sebagai rancangan maupun karya yang dapat berdiri 

sendiri (selesai), dibuat secara “ringan” dengan menggunakan bahan yang mudah 

seperti pensil, tinta atau pen. Coret coret awal tersebut bisa diperhalus dengan 

menggunakan metode elementary design dimana hasil dari coretan tadi digambar 

ulang menjadi lebih jelas dan dapat diberi warna sesuai keinginan. 

3.4 Tipografi 
 

Tipografi adalah sebuah terjemahan kata kata dan kalimat yang terucap ke 

dalam halaman yang dapat dibaca. Tipografi adalah sebuah ilmu dalam desain 

grafis yang mempelajari tentang seluk beluk huruf (Sihombing, 2001:3) Tipografi 

sering digunakan sebagai pedoman untuk mendesain tulisan yang akan digunakan 

baik pada iklan maupun kemasan. Tipografi memiliki peran yang penting untuk 

mengomunikasikan informasi atau sebuah ide dari suatu halaman. Secara tidak 

sadar manusia selalu terhubung dengan tipografi sebagai dasar komunikasi dalam 

keseharian. Tipografi dapat ditemukan di setiap media informasi seperti Koran, 

majalah, tabloid, berita acara di dalam televisi dan masih banyak lagi. Hampir 

semua yang berhubungan dengan komunikasi memiliki unsur tipografi di 

dalamnya. Jenis tipografi juga beragam mulai dari script, hingga basic seperti sans-

serif dan serif. 

Berdasarkan penjelasan tipografi maka infografis yang akan digunakan 

sebagai media promosi pada brand Grand Coil mengunakan tipografi sebagai 
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komunikasi di dalam desain infografis post feed Instagram, untuk memberikan tips 

dan informasi yang akan di sampaikan mengunakan jenis font sans- serif  dengan 

ciri huruf yang tidak memiliki kait dan ketebalan huruf yang sama sehingga dapat 

mudah di baca. 

3.5 Warna 
 

Warna merupakan hasil dari pantulan dalam suatu cahaya yang sempurna 

(berwarna putih) lalu berkembangnya cahaya lain seperti biru dari panjang 

gelombang cahaya 460 nanometer sedangkan cahaya bisa di tangkap oleh mata 

manusia diantara 380 hingga 780 nanometer. Warna sendiri memiliki jenis premier 

dan sekunder. Dimana warna premier sebagai warna pokok dari percabangan 

pembentukan warna yang lain seperti warna Merah, kuning, dan biru. Sedangkan 

warna sekunder merupakan pencampuran 2 warna premier menjadi warna 

percabangan yang baru didalam warna sekunder ada warna dingin dan panas. 

Warna biru dan hijau sebagai warna dingin lalu warna merah dan kuning sebagai 

warna panas. 

Dari penjelasan di atas penggunaan infogafis untuk post feed instagram 

Grand Coil menggunakan warna premier kuning sebagai dasar dari elemen brand 

Grand Coil yang akan di terapkan ke dalam konsep desain infografis pada nantinya. 

Warna kuning sendiri memiliki arti psikologis sebagai optimis, semangat, 

kehangatan dan rasa bahagia yang dapat mempengaruhi visual warna dari infografis 

Grand Coil. Aspek komprehensi (memahami) dan retensi (mengingat) dapat dicapai 

dengan peng-gunaan warna-warna yang sesuai dengan aslinya, warna yang 

membedakan satu hal dengan yang lainnya, kombinasi warna kontras, maupun 

warna yang menekankan pada bagian tertentu. Warna adalah faktor yang terpenting 
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dalam komunikasi visual karena warna mem-berikan kesan secara psikologis, 

sugesti maupun suasana (Soewignjo, 2013: 2). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 
 

Tahap awal ke dalam pembuatan perancangan post feed pada Instagram 

Grand coil, penulis diberikan brief mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan dalam 

periode kerja praktik. Pekerjaan yang telah didapat penulis dari team grafis PT. 

AJM adalah membuat dua post feed dengan konsep desain infografis Manfaat tidur 

bagi kesehatan dan posisi tidur yang baik. Tahap pengerjaan post Feed instagram 

dengan desain infografis adalah tahap  

1. penulis akan merancang desain sketsa yang akan digunakan pada saat digital 

nantinya, 

2. mulai tahap perancangan infografis ke dalam digital dengan detail dan 

menggunakan cara tracing 

3. menyesuaikan warna yang akan digunakan pada pengaplikasian infografis 

dengan warna dasar kuning sebagai elemen dari Grand Coil, tahap ke 

4. memberikan tipografi sebagai tips ke dalam infografis yang di implementasikan 

pada software Adobe Illustrator CC yang digunakan, yang terakhir rendering 

mengunakan exporting untuk mendapatkan hasil format Jpg dengan resolusi 

1080px panjang x 1920px lebar. 

4.2 Konsep Desain Infografis 
 

Post feed Instagram pada Grand Coil yang akan menggunakan adalah 

termasuk konsep desain infografis vector untuk yang berisi informasi dan tips 

manfaat tidur bagi kesehatan dan posisi tidur yang baik. Yang telah di kemas ke 
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dalam ilustrasi dengan kombinasi tipografi dan warna yang sudah disesuaikan 

dengan elemen dasar Grand Coil dengan baik. Lankow et al. (2014) dalam bukunya 

Infografis yang berjudul: Kedasyatan Cara Bercerita Visual, mengatakan 

keunggulan komunikasi visual melalui infografis antara lain: visualisasi gambar 

mampu menggantikan penjelasan yang terlalu panjang, serta menggantikan tabel 

yang rumit dan penuh angka. Manusia lebih tertarik oleh informasi yang telah di 

sajikan dalam bentuk visual daripada ke dalam bentuk teks.  

Perancangan konsep desain infografis mengunakan gaya vector agar dapat 

memberikan resolusi yang maksimal terhadap setiap objek yang akan dibuat 

sehingga dapat menghasilkan ketajam, dan kerapian yang sesuai dengan keinginan. 

Tipografi yang akan digunakan ke dalam infografis Grand Coil mengunakan jenis 

font sans-serif dengan ciri huruf yang tidak memiliki kait dan ketebalan huruf yang 

sama sehingga dapat mudah dibaca. 

4.3 Sketsa Gambar 
 

Dalam perancangan desain infografi untuk post feed Instagram diperlukan 

desain sketsa dasar yang digunakan sebagai coretan awal konsep dari penulis untuk 

melanjutkan karya digital yang lebih matang. Susanto (2012: 369) menyatakan 

bahwa sketsa memindahkan objek dengan goresan, arsiran ataupun warna dengan 

tujuan baik sebagai rancangan maupun karya yang dapat berdiri sendiri (selesai), 

dibuat secara “ringan” dengan menggunakan bahan yang mudah seperti pensil, tinta 

atau pen.  
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Sketsa desain infografis ini berdasarkan dari konsep ide sudah ditentukan 

sebelumnya berikut ini adalah sketsa desain awal infografis post feed Instagram 

dari brand Grand Coil manfaat tidur bagi kesehatan dan posisi tidur yang baik. 

Gambar 4. 1Desain Sketsa Manfaat Tidur Bagi Kesehatan. 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 2Desain Digital Manfaat Tidur Bagi Kesehatan. 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 
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Gambar 4. 3Desain Sketsa Posisi Tidur yang Baik. 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4Desain Digital Posisi Tidur yang Baik 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

Penjelasan ide konsep tips yang ada di dalam desain infografis post feed Instagram 

brand Grand Coil sebagai berikut : 

1. infografis manfaat tidur bagi kesahatan menampilkan visual ilustrasi wanita 

yang sedang tertidur di kasur dengan bintang di atasnya. 

2. Menampilkan pemanis ke dalam desain infografis seperti ilustrasi daun 

untuk menampilkan kesan kesegaran di dalamnya. 
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3. Menampilkan visual ilustrasi posisi tidur yang baik dengan bantal yang 

tidak terlalu tinggi agar lengkungan tulang belakang di punggung bagian 

atas tidak cenderung melengkung ke kanan maupun kiri. 

4. Menampilkan tipografi yang telah dikemas menjadi satu di dalam infografis 

dengan bahasa yang mudah dipahami bagi setiap pembaca post feed 

Instagram Grand Coil. 

4.4 Tipografi 
 

Pemilihan dari tipografi dapat mempengaruhi ketertarikan dari audience 

terhadap infografis post feed Instagram sehingga dapat diperhatikan jenis dari font 

yang akan digunakan yang cocok untuk memberikan penjelasan didalam infografis 

adalah sans-serif. Karakter dari font sans-serif mudah, universal, bersih, dan 

modern yang dikembangkan pada abad ke 19 dan selama pertengahan abad ke 20 

dengan ciri khas yang dimiliki huruf sans serif adalah garis lurus dan lebih 

menekankan kesederhanaan untuk tampilan yang lebih simpel dan mudah dibaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5Jenis Huruf Robaga Rounded Black 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

Font yang akan digunakan di dalam setiap teks infografis post feed 

Instagram menggunakan font sans-serif yang berjenis Robaga Rounded Black 
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4.5 Warna 
 

Warna yang akan diterapkan ke dalam konsep desain infografis post feed 

Instagram menggunakan elemen dasar dari brand Grand Coil yaitu warna kuning 

yang memiliki arti psikologis sebagai optimis, semangat, rasa kehangatan dan rasa 

bahagia yang dapat mempengaruhi visual warna dari infografis Grand Coil. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6Pemilihan Warna kuning yang telah di tetapkan 

 (Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

4.1 Software yang Digunakan 
 

Perancangan konsep desain infografis post feed Instagram Grand Coil 

menggunakan software Adobe Illustrator CC. Sehingga dapat memudahkan untuk 

merancang desain vector dari setiap objek individu di dalamnya seperti objek visual 

ilustrasi wanita sedang tidur dan pemanis maupun objek ilustrasi posisi tidur. 

Penulis merancang desain dengan menggunakan cara tracing dari desain sketsa 

awal lalu diperhalus serta mempertajam setiap detail objek yang akan digunakan. 

Penggunaan layer dan menamainya disetiap objek agar dapat mempermudah 

penulis untuk proses mengedit vector sesuai keinginan. 
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Gambar 4. 7Proses Pengerjaan di dalam Software Adobe Illustrator. 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

4.2 Implementasi Karya 
 

Berdasarkan konsep ide, sketsa, desain digital, tipografi, warna dari desain 

perancangan infografis post feed Instagram manfaat tidur bagi kesehatan dan posisi 

tidur yang baik yang akan digunakan pada Instagram brand Grand Coil nantinya 

sehingga hasil infografis sesuai dengan harapan yang diinginkan. Berikut 

merupakan penerapan digitalisasi konsep ide infografis yang telah direncanakan 

sehingga tercipta desain infografis pada post feed Instagram Grand Coil 
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4.8.1 Infografis Post Feed Instagram Manfaat Tidur Bagi Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Realisasi Post feed Instagram Grand Coil Manfaat Tidur Bagi 

Kesehatan 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

Pada post feed instagram manfaat tidur bagi kesehatan terdapat perubahan 

pengembangan dari desain sketsa awal seperti penambahan objek untuk mengisi 

space yang kosong sehingga lebih padat agar terlihat lebih menarik serta 

penyesuaian warna di setiap ilustrasi. Terdapat informasi di dalamnya mengenai 

manfaat tidur bagi kesehatan seperti meningkatkan kesehatan jantung, 

meningkatkan suasana hati, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga 

berat badan. 
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4.8.2 Infografis Post Feed Instagram Posisi Tidur yang Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. 9 Realisasi Post feed Instagram Grand Coil Posisi Tidur yang Baik 

(Sumber dari : Olahan Pribadi) 

 

Pada realisasi post feed Instagram posisi tidur yang baik memiliki ide 

konsep dengan ilustrasi wanita tidur dengan posisi yang benar serta terdapat 

informasi di dalamnya mengenai posisi tidur miring tangan berada di samping 

tubuh (Log) dan posisi tidur terlentang kedua lengan berada di samping (Soldier). 

Dengan objek bintang di dalamnya untuk mengilustrasikan tidur di malam hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  
 

Dari laporan kerja praktik berjudul “Perancangan Media Promosi Feed 

Instagram Visual Communication sebagai klien PT. Anugrah Java Media” maka 

dapat ditarik kesimpulanya sebagai berikut : 

1. Di dalam perancangan konsep desain infografis post feed Instagram diperlukan 

brief dari klien PT. AJM yaitu Grand Coil agar ide konsep desain infografis  serta 

pemilihan tipografi dan warna visual post feed lebih menarik. 

 2. Tujuan perancangan dari desain promosi post feed Instagram infografis brand 

Grand Coil guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap brand Grand coil 

dimata Public 

3. Implementasi dari konsep desain infografis post feed Instagram Grand coil 

menggunakan software desain vector di dalam Adobe Illustration CC 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan penjelasan laporan kerja praktik di atas maka adapun saran 

penulis setelah melakukan kerja praktik di PT. Anugrah Java Media diantaranya 

sebagau berikut : 

1. Diharapkan dari pihak perushaan PT. AJM mahasiswa kerja praktik untuk dapat 

mengembangkan ilmu yang telah diberikan di dalam dunia kerja agar dapat 

bermanfaat kedepanya 

2. Di dalam dunia kerja diperlukan kerja sama yang baik antara klien dan desainer 

guna mempermudah proses pengerjaan proyek yang akan diberikan sesuai dengan 
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keinginan klien 

3. Pemilihan pekerjaan, tugas, dan tanggungjawab sesuai dengan skill merupakan 

tindakan yang bijak guna mencapai hasil yang maksimal 

4. pemilihan proyek yang sesuai dengan skill hal ini agar dapat memberikan hasil 

proyek yang maksimal 
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