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ABSTRAK 

PT. Hinterhov Dekaka Mandiri merupakan sebuah perusahaan agensi yang 

bergerak dibidang komunikasi visual atau yang biasa orang awam sebut dengan 

desain, foto dan video. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa anak muda dengan 

tujuan untuk menumpahkan kreasi anak bangsa dan membuat dunia tampak lebih 

indah dengan karya dan informasi yang dapat ditangkap melalui indera 

pengelihatan. Menggali ide sedalam – dalamnya dan mengembangkannya serta 

melampaui yang biasa dan menjadi kreatif dengan apa yang tersedia merupakan 

sebuah ciri khas yang dipegang teguh oleh seluruh bagian yang tergabung dalam 

perusahaan ini.  

Sejauh ini pandangan masyarakat tentang desain hanyalah sebatas letak 

dan “yang penting muat”. Maka dari itu Hinterhov juga turut gencar dalam 

mengkomunikasikan sesuatu hal melalui desain yang lebih nyaman untuk 

dipahami dan mengunggahnya di berbagai media sosial, terutama di Instagram. 

Sebab sangat banyak masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial tersebut 

mulai dari pemuda hingga orang dewasa dengan berbagai tujuan seperti media 

berbagi pribadi maupun  media untuk berbisnis.  

 

 

Kata Kunci : Komunikasi Visual, Media Sosial, Instagram.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Hinterhov Dekaka Mandiri merupakan sebuah perusahaan agensi yang 

bergerak dibidang komunikasi visual atau yang biasa orang awam sebut dengan 

desain, foto dan video. Perusahaan ini didirikan oleh M. Redo Nomadore pada 

tahun 2013 dengan nama “Balee” dibawah naungan CV. Cakra Nusantara dan 

berubah menjadi PT. Hinterhov Dekaka Mandiri (Perseroan Terbatas) pada awal 

tahun 2018. Perusahaaan ini didirikan dengan tujuan untuk menumpahkan kreasi 

anak bangsa dan membuat dunia tampak lebih indah dengan karya dan informasi 

yang dapat ditangkap melalui indera pengelihatan. Menggali ide sedalam – 

dalamnya dan mengembangkannya serta melampaui yang biasa dan menjadi 

kreatif dengan apa yang tersedia merupakan sebuah ciri khas yang dipegang teguh 

oleh seluruh bagian yang tergabung dalam perusahaan ini. Perusahaan ini 

memiliki fokus tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk membangun 

citra perusahaan yang didirikan oleh konsumen maupun perusahaan PT. 

Hinterhov Dekaka Mandiri sendiri.  

Untuk membangun suatu citra yang baik, sangat dibutuhkan sebuah 

hubungan relasi yang baik antar pihak konsumen dan pihak Hinterhov agar 

terjalin komunikasi sehingga konsumen dapat menginformasikan apa saja yang 

ingin disampaikan kepada masyarakat tentang perusahaan atau produk yang ingin 

dikenalkan dengan singkat dalam bentuk desain, foto maupun video. Menurut 

Spradley dan Mccurdy (1975) Relasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang 

terjadi antara suatu individu maupun kelompok yang berlangsung dalam waktu 

yang relatif lama dan akan membentuk suatu pola, dan pola tersebutlah yang 

dimaksud dengan relasi. 

Membangun relasi yang baik dengan konsumen juga dibutuhkan proses 

yang panjang, mulai dari Interaksi, komunikasi dan pemahaman yang baik, timbal 

balik, dan yang terpenting adalah menjaga rasa percaya dan menjaganya. Langkah 

awal untuk menjalin rasa percaya adalah adanya sebuah bukti yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan atau biasa disebut dengan portofolio dan rekam 
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jejak baik itu digital maupun sebaliknya. Salah satu media yang dapat digunakan 

untuk memperkenalkan karya ataupun portofolio yang dimiliki perusahaan adalah 

melalui media sosial Instagram. sebab akan sangat efektif bagi calon konsumen 

untuk mengenal dan mempertimbangkan perusahaan Hinterhov untuk menjadi 

relasi dalam bidang Branding and Advertising bagi perusahaan ataupun produk 

mereka melalui tampilan unggahan karya Hinterhov sendiri. 

Komunikasi adalah satu satunya cara untuk memberikan informasi atau 

pesan dari pihak atau kelompok yang satu kepada yang lainnya. Selain itu 

menurut Rogers dan Kincaid (1981) komunikasi adalah pertukaran informasi dari 

beberapa pihak yang menghasilkan pengertian, kesepakatan dan tindakan 

bersama. Komunikasi akan terjadi apabila salah satu pihak memulai sebuah 

interaksi kepada pihak yang lainnya. Untuk menanamkan interaksi yang interaktif 

maka sangat disarankan untuk menggunakan fitur “Story” pada media Instagram. 

mulai dari memberikan informasi ataupun pengingat tentang hari besar atau hari 

penting seperti “Hari Air”, “Hari Wanita” dan hari besar lainnya, hal ini berkaitan 

dengan banyaknya orang yang melupakan hari-hari besar dan mensyukurinya, dan 

beberapa promosi produk menggunakan bahasa yang interaktif  melalui hal-hal 

demikian kita dapat mengingatkan dengan gaya desain yang berbagai macam, 

tetapi terlihat ringkas, informatif dan tidak memberikan kesan monoton.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah bagaimana merancang komunikasi interaktif pada media sosial 

Instagram? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam laporan ini penulis membatasi pembahasan dan akan lebih tertuju 

pada desain “Story” Instagram agar dapat lebih mudah dipahami dan lebih jelas. 
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 1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah merancang desain “Story” sebagai sarana 

interaksi antara Klien PT. Hinterhov Dekaka Mandiri dengan para konsumen dan 

khalayak umum dan meningkatkan promosi citra perusahaan pada masyarakat 

umum.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari perancangan desain “Story” Instagram ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk para konsumen tetap maupun calon konsumen Klien Hinterhov 

supaya tetap yakin bahwa perusahaan tersebut adalah pilihan yang tepat sebagai 

relasi dalam bidang yang ditekuni. Selain itu proses Kerja Praktik ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu pengetahuan baru bagi penulis dalam memahami 

ketertarikan konsumen dalam interaksi harian melalui fitur “Story” pada media 

aplikasi Instagram dan meningkatkan promosi citra perusahaan Hinterhov pada 

masyarakat yang memberikan kesan interaktif. 

Pelaksanaan : 

a. Informasi Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT. Hinterhov Dekaka Mandiri 

Telepon   : (+62) 81 3115 9232 

Website  : www.hinterhov.com  

b. Periode 

Periode KP  : 1 Maret s.d 31 Maret 2020 

Waktu   : 08.30 – 16.00 WIB (Senin – Jum’at) 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

PT. Hinterhov Dekaka Mandiri merupakan sebuah perusahaan agensi 

yang bergerak dibidang komunikasi visual atau yang biasa orang awam sebut 

dengan desain, foto dan video. Perusahaan ini didirikan oleh M. Redo 

Nomadore pada tahun 2013 dengan nama “Balee” dibawah naungan CV. 

Cakra Nusantara dan berubah menjadi PT. Hinterhov Dekaka Mandiri 

(Perseroan Terbatas) pada awal tahun 2018. Perusahaaan ini didirikan dengan 

tujuan untuk menumpahkan kreasi anak bangsa dan membuat dunia tampak 

lebih indah dengan karya dan informasi yang dapat ditangkap melalui indera 

pengelihatan. Menggali ide sedalam – dalamnya dan mengembangkannya 

serta melampaui yang biasa dan menjadi kreatif dengan apa yang tersedia 

merupakan sebuah ciri khas yang dipegang teguh oleh seluruh bagian yang 

tergabung dalam perusahaan ini. 

Komunikasi melalui media visual merupakan hal yang tidak mudah 

untuk diciptakan, sangat membutuhkan banyak waktu hanya untuk 

menyelaraskan warna dengan komponen lainnya. Namun komunikasi melalui 

media visual sangat diminati pada era ini dan era yang akan mendatang 

dengan diiringi oleh teknologi komunikasi yang lebih canggih. Oleh sebab 

itu, Hinterhov memiliki tujuan dan cara tersendiri untuk membuat penampilan 

komunikasi dalam media tersebut menjadi lebih informatif hal itu membuat 

Hinterhov tampil sebagai perusahaan desain yang terpercaya. Perusahaan 

selalu berusaha untuk memperbaharui dan mengikuti gaya desain sesuai 

dengan era yang berlaku supaya tetap eksis dan dapat memberikan yang 

terbaik untuk para konsumen, sehingga konsumen mendapatkan pengalaman 

dalam dunia advertising yang menyenangkan.   
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Gambar 2. 1 Logo Perusahaan Hinterhov 

(Sumber : www.hinterhov.com, 2020) 

2.2 Visi 

1. Menjadi Industri kreatif yang berkembang pesat di dunia industri kreatif. 

2. Membangun Brand Awareness pada era masa kini. 

3. Mengembangkan sebuah ide – ide dan merealisasikannya. 

 

2.3 Misi 

Menjadikan hinterhov memilikii identitas yang menggambarkan citra 

“Otentik” yang berarti Asli, “Sistematis” yang menggambarkan bahwa 

Hinterhov memiliki alur yang jelas, “Smart” dalam artian Hinterhov harus 

terkesan “Know More about What They are Doing”, “Berpengalaman” 

memiliki maksud meskipun Hinterhov adalah agensi baru, namun pada pada 

dasarnya selalu berusaha menjadi lebih dari yang berpengalaman, serta 

“Mahal” yang berarti mengharapkan target pasar berasal dari kalangan 

menengah keatas dengan hasil akhir yang terkesan mahal pula. 

 

2.4 Budaya Perusahaaan 

- The same Focus at pointing ideas to the right direction and let it stand 

alone and strong 

- Learn to grab it 

- We get creative with what’s available. 

- We go beyond 

- Know More about What They are Doing 
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2.5 Struktur Organisaasi Perusahaan 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. Hinterhov Dekaka Mandiri 

(Sumber : www.hinterhov.com, 2020)  

Direktur	
Utama	
M.	Redo		

Produser	
Bisri	Mustofa	

Desainer	
Grafis	
Luthfi	Ghyast	

Fotografi	
Yogi	Ishabib	

Videografi	
Theo	Molana	

Administrasi	
Ade	Ria	

Direktur	
Operasional	

Sallya	Natasha	
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Komunikasi 

Komunikasi adalah satu satunya cara untuk memberikan informasi 

atau pesan dari pihak atau kelompok yang satu kepada yang lainnya. Selain 

itu menurut Rogers dan Kincaid (1981) komunikasi adalah pertukaran 

informasi dari beberapa pihak yang menghasilkan pengertian, kesepakatan 

dan tindakan bersama. Komunikasi menjadi salah satu hal yang paling 

penting dalam kehidupan sosial. Komunikasi akan terjadi apabila salah satu 

pihak memulai sebuah interaksi kepada pihak yang lainnya. Hal ini 

menguatkan bahwa komunikasi sangat melekat dengan kehidupan manusia 

baik secara berkelompok maupun individual.  

Komunikasi atau dalam bahasa Inggris adalah Communication berasal 

dari bentuk penyempurnaan kata “Communis” dalam bahasa Latin yang 

berarti “Sama”, dan Communication, Communico dan Communicare yang 

memiliki arti “membuat sama”. Namun banyak yang berpendapat bahwa 

“Communis” adalah istilah yang paling sering dianggap sebagai asal mula 

kata “Komunikasi”. Komunikasi sangat menganjurkan bahwa suatu 

pemikiran, suatu pesan atau suatu makna dianut secara sama. (Mulyana, 

2005:4) 

Teori komunikasi yang digagas oleh Harold Lasswell merupakat teori 

komunikasi pada awal tahun 1948. Menurut Lasswell, cara terbaik untuk 

menerangkan proses komunikasi adalah melalui menjawab 5 aspek 

pertanyaan, yaitu: Who (Siapa), Says What (Mengatakan Apa), in Which 

Channel (Melalui Saluran Apa), To Whom (Kepada Siapa), With What Effect 

(Apa Pengaruhnya) (Effendy, 2005:10). Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Komunikasi akan selalu melibatkan 5 unsur sebagai 

jawaban atas pernyataan Lasswell tersebut, yakni: komunikator atau yang 

mengirim pesan, pesan, saluran/media, komunikan atau yang menerima pesan 

dan tanggapan atau umpan balik. 
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i. 3.1.1 Unsur – Unsur Komunikasi 

Unsur-unsur komunikasi adalah komunikator, sarana komunikasi, 

pesan dan informasi, komunikan, umpan balik dan dampak. Pada dasarnya 

komunikator adalah orang yang membawa berita dan menyampaikan pesan 

tersebut kepada komunikan atau sang penerima. Pesan yang disampaikan 

pun memiliki berbagai cara misalnya melalui kata-kata, nada suara, gerak 

tubuh hingga ekspressi wajah. Berdasarkan bentuknya, pesan dapat 

digolongkan menjadi 3 bentuk yaitu pesan informatif, persuasif dan koersif.  

Dalam unsur komunikasi, sarana komunikasi yang menjadi penyalur 

pesan dalam sebuah proses komunikasi dibagu menjadi dua kategori, yaitu 

media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Setelah pesan 

yang disampaikan telah diterima oleh komunikan dan dipahami maka akan 

ada proses umpan balik, yaitu sebuah tanggapan komunikan terhadap pesan 

yang disampaikan. Setelah terjadinya sistem umpan balik, maka akan 

terdapat sebuah dampak yang terjadi dari proses komunikasi tersebut. 

Namun didalam sebuah proses komunikasi apabila kedua pelaku 

komunikasi tidak saling memahami maka proses komunikasi tidak akan 

berjalan baik atau biasa disebut dengan noise. 

 

3.2 Promosi 

Promosi adalah sebuah persuasi atau informasi searah untuk 

mengarahkan seseorang atau suatu kelompok untuk membuat sebuah 

tindakan jual beli atau pertukaran. Rambat Lupiyoadi (2006:120) menyatakan 

bahwa promosi adalah salah satu bentuk variabel dalam bauran pepemasaran 

yang sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk jasa. Kegiatan promosi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan sebagai alat 

untuk mempengaruhi konsmen dalam kegiatan jual beli atau penggunaan jasa 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dalam sebuah promosi, sangat 

dibutuhkan beberapa komponen penting seperti bentuk penyajian periklanan, 
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personal selling, promosi penjualan seperti peragaan dan sebagainya, 

publisitasuntuk mendorong eksistensi perusahaan.  

Dalam sebuah promosi juga terdapat berbagai bentuk untuk menunjang 

keberhasilan promosi untuk sampai pada konsumen, diantaranya adalah:  

a. Publikasi  

Kegiatan publikasi ini dapat dilakukan dengan cara menerbitkan 

hal tertentu untuk meningkatkan citra perusahaan.  

b. Mengikuti kegiatan atau acara 

Mengadakan atau mengikuti sebuah event dengan rancangan dan 

tema yang tepat maka akan menunjang hubungan dengan masyarakat 

terhadap perusahaan mencapai tujuannya.  

c. Pemberitaan 

Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan promosi 

perusahaan kepada konsumen. Selain itu, pemberitaan juga efektif untuk 

menimbulkan rasa ingin tahu konsumen terhadap produk atau perusahaan. 

 

ii. 3.2.1 Tujuan Promosi 

Menurut Asri (Marketing 2003:360), terdapat tiga tujuan promosi, yaitu: 

1. Menginformasikan 

Bertujuan untuk memberitahukan informasi selengkap-lengkapnya 

kepada calon pembeli tentang barang yang ditawarkan, siapa penjualnya, 

siapa pembuatnya, dimana memperolehnya, harga dan sebagainya. Hal ini 

dapat disampaikan melalui gambar, kata-kata dan sebagainya, sesuai 

dengan keadaan dan kebutuhan. 

 

2. Membujuk 

Membujuk calon konsumen agar tertarik untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan. Membujuk bukan berarti memaksa konsumen 

sehingga keputusan yang diambil mungkin justru keputusan yang negatif. 
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3. Mengingatkan 

Mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu, yang 

dibuat dan dijual oleh perusahaan tertentu, ditempat tertentu dengan harga 

yang tertentu pula. 

 

3.3 Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi 

jejaring sosial yang sering digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Media 

sosial merupakan situs akses dimana semua orang dapat membuat akun 

pribadi diberbagai aplikasi lalu terhubung dengan teman-teman untuk berbagi 

informasi serta komunikasi. Media sosial mengajak semua orang yang tertarik 

untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan timbal balik secara 

terbuka, berkomentar, serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan 

tak terbatas . 

Menurut Andreas kaplan dan Michael Haenlein menyatakan bahwa 

media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi bisnis berbasis internet yang 

dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content. Media sosial ada dalam 

berbagai bentuk yang berbeda, seperti jejarng sosial, forum internet, blog, 

wikis, podcast, gambar, video, rating dan bookmark sosial. Ada enam jenis 

media sosial menurut Andreas kaplan dan Haenlein, yaitu: Proyek Kolaborasi 

seperti wikipedia, blog dan microblogs seperti twitter, komunitas konten 

seperti youtube, situs jejaring sosial seperti instagram dan facebook, virtual 

game seperti the sims serta virtual life seperti second life.  

 

iii. 3.3.1 Fungsi Media Sosial 

Media sosial memiliki peran yang penting pada era perkembangan 

teknologi saat ini sudah jauh lebih maju, beberapa fungsi media sosial 

antara lain: 
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1. Media Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang bersangkutan antar 

hubungan individu maupun hubungan kelompok. Melalui situs online saat 

ini, para pengguna dapat melakukan interaksi sosial dengan mudah. 

 

2. Media Personal Branding 

Personal branding adalah proses untuk mendapatkan kepercayaan 

banyak orang melalui pengenalan diri dengan memperkuat ciri khas yang 

kita miliki 

 

3. Media komunikasi 

Media sosial dapat digunakan sebagai media komunikasi agar lebih 

mudah dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. 

Media komunikasi juga dapat digunakan membangun relasi antar 

pengguna menjadi lebih baik. 

 

3.4 Desain 

Secara etimologi, istilah Desain berasal dari beberapa serapan bahasa, 

yaitu “designo” dengan menggunakan bahasa Italia yang secara gramatikal 

memiliki makna: 

a. Membuat gambaran awal 

b. Untuk merencanakan dan melakukan percobaan 

c. Terbentuk dalam pikiran 

Serta dari kata "Designare” dengan menggunakan bahasa latin yang 

berarti rencana, skema dan projek.  

Penggunaan istilah design atau desain bermula dari gambar teknik 

arsitektur serta diawal perkembangan, istilah desain awalnya masih berbaur 

dengan seni dan kriya. Pada dasarnya seni adalah suatu pola pikir untuk 

membentuk ekspresi murni yang cenderung fokus pada nilai estetis dan 

pemaknaan secara privasi. Sedangkan desain memiliki pengertian sebagai 
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suatu pemikiran baru atas fundamental seni dengan tidak hanya menitik 

beratkan pada nilai estetik saja, tetapi juga aspek fungsi dan latar industri 

secara massa. 

 

iv. 3.4.1 Prinsip Desain 

Prinsip desain terdiri dari 5 unsur penting yang mendukung hasil akhir 

proses desain sehingga karya tampak lebih mudah dipahami dan nyaman 

untuk dilihat, diantaranya adalah: 

1. Keseimbangan 

Keseimbangan konten dan komponen desain harus seimbang, 

supaya terlihat lebih jelas dan dapat dimengerti. Keseimbangan juga dapat 

berupa keseimbangan antara warna dan tulisan, besar kecil sebuah gambar, 

besar kecil font yang digunakan. 

 

2. Kesatuan 

Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi 

dan ketunggalan atau keutuhan yang menjadi pokok dari komposisi. 

Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah 

kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat dan menjadikan sebuah 

hubungan yang saling mengikat. 

 

3. Ritme  

Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan 

irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen 

komponen desain. 

 

4. Penekanan  

Setiap bentuk desain ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang 

lain, tujuannya adalah untuk mewujudkan informasi yang ingin 

disampaikan sehingga dapat mengarahkan pandangan khalayak sehingga 

tersalurnya sebuah informasi. 
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5. Proporsi 

Proporsi dapat diartikan sebagai mengubah ukuran tanpa 

perubahan ukuran panjang, lebar atau tinggi, sehingga gambar dengan 

perubahan proporsi akan sering terlihat distorsi.  

 

v. 3.4.2 Unsur Desain 

1. Garis 

 

               Gambar 3. 1 Macam - Macam Garis 

   (Sumber: karyapemuda.com) 

Garis merupakan elemen yang terbentk dari titik-titik yang apabila 

dideretkan membentuk sebuah garis (Lilian Gareth). Garis tidak memiliki 

kedalaman, garis hanya memiliki ketebalan dan panjang, oleh karena itu 

garis dapat dikatakan objek dua dimensi. (Lexicon Graphica). 

2. Bidang 

        Gambar 3. 2 Macam - Macam Garis 

(Sumber: windowsnesia.com) 
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Bidang adalah semua bentuk yang memiliki tinggi dan lebar. 

Bidang dapat memiliki bentuk geometris seperti : segi empat lingkaran, 

elips dan sebagainya. Namun wujud non-geometris dan ruang kosong 

juga termasuk kedalam bidang. 

1. Warna 

Warna pada desain umumnya hanya dikenal dalam dua kelompok warna, 

yakni: 

a. RGB (Red, Green, Blue) 

 

Gambar 3. 3 Warna RGB 

(Sumber: 99Design.com) 

Pada dasarnya warna ini digunakan untuk output monitor, 

RGB merupakan model warna yang menggunakan intentitas cahaya 

additive. Apabila RGB dikombinasikan maka akan menghasilkan warna 

putih. 

b. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) 

Warna CMYK ini digunakan pada industri percetakan. CMYK 

seringkali ditimpa pada media berbahan dasar warna putih karena dapat 

menyerap panjang struktur cahaya tertentu atau yang disebut dengan 

subtractive. 

 

 



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Warna CMYK 

(Sumber: 99Design.com) 

 

2. Tekstur 

Tekstur merupakan nilai raba pada permukaan suatu benda, tekstur 

dalam desain memiliki sifat semu atau tidak nyata, dalam artisn hanya 

memberikan kesan pada perumpamaan suatu permukaan. 

 

3. Ukuran 

Dalam desain, ukuran dapat memberikan sebuah penekanan 

tertentu pada sebuah objek tergantung dari besar ataupun kecilnya objek 

tersebut. Ukuran tersebut sangat mempengaruhi makna pada informasi 

yang ingin disampaikan.  

 

3.5 Layout 

Layout dalam bahasa memiliki makna “Tata Letak”. Sedangkan 

menurut istilah, layout merupakan kegiatan unntuk menyusun, memadukan 

ataupun menata beberapa elemen atau unsur komunikasi grafis dan 

menjadikan komunikasi visual yang lebih komunikatif, menarik dan lebih 

estetik. Tujuan utama dalam kegiatan layout adalah untuk menampilkan 

elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang 

dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disampaikan. 
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vi. 3.5.1 Prinsip Layout 

Dalam prinsip layout terdapat 5 prinsip untuk mendukung layout  

agar menadi lebih terorganisir yaitu kesederhanaan, kontras, keseimbangan, 

keharmonisan, dan tekanan. Dalam menyampaikan pesan, sangat disarankan 

untuk menggunakan komunikasi yang sederhana, sehingga para penerima 

pesan akan lebih mudah dalam menyerap informasi yang didapatkan. Salin 

itu, penirim pesa dapat melakukan kontras kepada tema pesan yang 

disampaikan supaya lebih menarik perhatian dan dimengerti oleh para 

komunikan. 

Suatu hal yang sangat penting yaitu keseimbangan dalam suatu 

informasi. Keseimbangan dalam informasi dapat berupa keseimbangan 

formal degan susunan yang simetris. Dalam hal ini susunan yang simetris 

mampu memberi kesan formal, seimbang, dan dapat dipercaya. Sebaliknya, 

susunan yang asimetris yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu 

dinamika ataupun pesan yang tidak formal. Selain itu, dalam sebuah 

komunikasi sangat diperlukan untuk menunjang proses komunikasi. Dalam 

keselarasan elemen satu dengan elemen lainnya dan hal ini dibagi menjadi 

dua, yaitu harmoni dari segi bentuk maupun warna. Dan dalam sebuah 

komunikasi perlu adanya tekanan untuk memudahkan komunikan dalam 

memahami sebuah pesan dan memastikannya. 

 

3.6 Typografi 

Tipografi adalah sebuah seni menyusun, merancang dan mengatur 

tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada 

ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga dapat 

membantu pembaca untuk menghasilkan kenyamanan membaca yang 

maksimal baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Menurut Dendi 

Sudiana, Tipografi merupakan sebuah elemen grafis yang dibaca paling 
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mudah. Namun kata-kata yang terdiri dari huruf demi huruf membantu 

pembaca lebih memahami ide atau pesan yang disampaikan. 

 

3.7 Instagram  

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial media yang pada era ini 

sangat menjadi populer dikalangan muda-mudi, dan pembisnis pengguna 

Smartphone untuk mengenalkan citra diri pada masyarakat umum. 

Penggunaan nama Instagram bermula dari penggabungan dua kata, yaitu 

“Instan” dan kata “Gram” yang berasal dari kata “Telegram”. Melalui 

penggunaan nama tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi sosial media yang 

berfungsi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk 

foto yang berupa kelola, edit dan berbagi foto maupun video ke jejaring sosial 

yang lain. 

Pengguna Instagram kini semakin berkembang pesat karena 

keunggulan dan berbagai fitur yang ditawarkan oleh pihak Instagram yang 

makin berkembang pula. Foto ataupun video yang diunggah melalui kamera 

ataupun album ponsel dapat langsung menggunakan filter atau efek yang 

disediakan oleh instagram maupun buatan para pengguna.  

 

Gambar 3. 5 Instagram Logo 

                     (Sumber : Google.com 2020) 

Selain efek yang diberikan, Instagram juga memberi beberapa fitur-

fitur penting seperti  

1. Story 
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Story digunakan untuk mengunggah momen keseharian yang ingin 

dibagikan kepada pengikut Instagram baik secara umum maupun kalangan 

tertentu (CloseFriends). 

 

2. Direct Messages 

Direct Messages (DM) merupakan media untuk mengirim pesan 

kepada pengguna lainnya secara pribadi, dalam DM Pengguna bisa 

mengirim sebuah unggahan akun lain untuk saling berbagi secara pribadi. 

 

3. Aktifitas 

Aktifitas merupakan suatu fitur untuk menunjukkan siapa saja 

yang menyukai, memberikan komentar pada unggahan pengguna dan 

mengikutinya.  

 

4. Explore 

Explore merupakan fitur Instagram untuk menampilkan foto 

maupun video yang paling banyak disukai dan paling populer oleh para 

pengguna Instagram. 

 

5. Profile 

Profile merupakan sebuah fitur untuk menampilkan informasi 

umum tentang pemilik akun agar pengguna lainnya akan mengenali 

pemilik secara umum. Dalam fitur ini juga menampilkan foto dan video 

yang terunggah dalam bentuk album ataupun Grid Timeline yang biasa 

disebut oleh semua pengguna bernama “FEED”. 
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BAB VI 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Produk     

           Gambar 4. 1 Logo Quickie 

              (Sumber : Hinterhov 2020) 

  

Dari beberapa project yang diteliti oleh penulis pada masa Kerja 

Praktik, penulis memutuskan untuk melaporkan hasil teliti produk “Quickie”.  

UIL Roastery, adalah sebuah perusahaan pemanggang biji kopi yang terletak 

dijalan Tenggilis Utara No.24. Keinginan untuk berkembang membuat UIL 

Roastery ingin mengeluarkan produk siap minum agar lebih mudah di 

nikmati oleh para konsumen yang memiliki kebiasaan fleksibel. 

 

4.2 Brief 

Quickie drink memiliki bentuk kekuatan berupa produk yang terbuat 

dari 100% biji kopi asli tanpa ampas dan komposisi lainnya dengan kualitas 

premium, mengedepankan kecepatan dan rasa untuk para konsumer dan biji 

kopi yang digunakan adalah hasil produksi sendiri. Tersedia 4 varian 

diantaranya adalah Kopi Susu Karamel, Double Espresso dan Kopi Susu 

Aren. Produk ini disarankan untuk dinikmati menggunakan es batu serta 

bergaya Casual sebab target market-nya adalah para pemuda. 
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4.3 Perancangan Karya 

Dengan konsep dan brief yang didapat, maka peneliti mencari 

referensi bahan dibeberapa media sosial dan situs kreatif berbasis tipografi, 

illustrasi, konten layout bertemakan kopi dan beberapa perusahaan serupa 

yang menjadi kompetitornya. Hal ini memiliki manfaat sebagai gambaran 

perancangan layout dan tatanan serta diimplementasikan dalam bentuk visual 

interaktif. 

 

4.4 Diskusi 

Melakukan Diskusi dengan pihak Hinterhov setelah mencari referensi 

sebagai ide desain untuk mempermudah proses visualisasi dengan tema dan 

komposisi yang pas sesuai dengan target market dan identitas perusahaan. 

Hal terpenting yang menjadi bahasan dalam diskusi adalah tentang 

keseimbangan konsep dengan target pasar yang telah dimilki oleh pihak klien 

dan perkiraan kenaikan jangkauan setelah melakukan proses promosi dan 

branding ulang. 

 

4.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan agar pesan yang dibawa oleh desain 

benar-benar tersampaikan kepada konsumen dengan baik. Data yang 

dibutuhkan meliputi foto produk, informasi produk, logo, tagline dan 

copywriting. Beberapa hal berikut sangat penting untuk menunjang unsur 

komunikatif desain terhadap konsumen. Pengumpulan data juga 

meminimalisir kesalahan informasi dan harapan klien terhadap desain 

promosi dan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumennya. 
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4.6 Konsep Visual 

Konsep visual merupakan suatu hal yang penting untuk menjadi acuan 

dalam perancangan sebuah desain visual. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah penulis dalam membuat visualisasi dari brief yang telah 

didapatkan. Melalui proses analisa konsep visual ini dapat ditemukan desain 

untuk mengundang daya tarik konsumen tetap dan calon konsumen.  Dan 

gaya desain yang digunakan adalah flat design dan dengan perpaduan foto 

produk agar terkesan lebih hidup dan berwarna sehingga para konsumen tidak 

jenuh saat melihat informasi tersebut. 

 

4.7 Visual Brief 

Visual Brief merupakan suatu desain atau gambar yang menjadi 

referensi dan mempermudah penulis dalam proses pembuatan desain sesuai 

informasi yang dibutuhkan.    

 

        Gambar 4. 2 Gambar Referensi 1         Gambar 4. 3 Gambar Referensi 2 

      (Sumber : Pinterest, 2020)           (Sumber : Pinterest, 2020) 
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             Gambar 4. 4 Gambar Referensi 3 

              (Sumber : Pinterest, 2020) 

4.8 Sketsa 

Menurut Oesman Effendi, sketsa adalah suatu perpaduan dari proses 

melihat, merasakan, menghayati, berfikir, ekspressi, empati serta bersikap. 

Dengan begitu, sketsa melibatkan kedalaman jiwa dan kepekaan dari suatu 

intuisi seseorang terhadap suatu objek. Sketsa sangat berguna dalam 

merancang suatu objek yang akan kita buat. 

 Dalam pembuatan sebuah karya, langkah awal yang dilakukan adalah 

membuat rancangan sebuah desain yang disebut dengan sketsa. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang desain yang akan 

dibuat dan akan menjadi acuan dalam implementasi desain yang dibuat. 

Sketsa akan dipresentasikan ataupun didiskusikan pada saat breafing, selain 

untuk meminimalisir kesalahan breafing sketsa ini dilakukan untuk 

mengetahui sisi yang harus ditambahkan juga. Keseimbangan elemen yang 

digunakan juga mempengaruhi proses penyerapan pesan dari desain kepada 

konsumen. 
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        Gambar 4. 5 Sketsa 1 

         (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

Gambar 4.5 Sketsa 1 merupakan ilustrasi gambaran sebuah informasi 

tentang pergantian nomor untuk pemesanan. Pada sketsa tersebut Klien 

memberikan brief bahwa mereka akan mengganti nomor narahubung. Klien 

menganjurkan untuk menggunakan warna yang sederhana dan dengan bahasa 

yang komunikatif. Klien juga menganjurkan untuk menggunakan corak tema 

dari produk Quickie, yaitu beberapa utas tali dengan warna yang berbeda. 

 

             Gambar 4. 6 Sketsa 2 

               (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 
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Gambar 4.6 Sketsa 2 merupakan ilustrasi gambaran sebuah 

informasi tentang produk dalam bentuk Cup atau Gelas 250 ml dengan harga 

Rp. 15.000,-. Kali ini gaya desain yang disarankan oleh klien adalah desain 

sederhana dengan komposisi warna maskulin serta memberikan tagline 

“Better Serve on The Rock”.  

 

              Gambar 4. 7 Sketsa 3 

 (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

Gambar 4.7 Sketsa 3 merupakan ilustrasi gambaran foto yang 

terlihat indah dengan seseorang yang sedang menggenggam kopi Quickie 

Gelas dan menggunakan bingkai yang bertemakan hijau hitam. 

 

           Gambar 4. 8 Sketsa 4 

             (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 
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Gambar 4.8 Sketsa 4 merupakan ilustrasi gambaran sebuah informasi 

tentang produk dalam bentuk Botol 250 ml dengan harga Rp. 17.000,-. Gaya 

desain yang disarankan oleh klien adalah desain sederhana dengan perpaduan 

warna Biru dan Putih serta memberikan tagline “Better Serve on The Rock”. 

 

               Gambar 4. 9 Sketsa 5 

             (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

Gambar 4.9 Sketsa 5 merupakan ilustrasi gambaran sebuah informasi 

tentang produk dengan varian “Sweet Memories” yang tersedia dengan 

kemasan botol dan gelas. Gaya desain yang disarankan oleh klien adalah 

desain yang sedikit meriah dengan menambahkan pita – pita dan memberikan 

sedikit Copywriting yang menarik. 

 

4.1 Tipografi 

Dalam perancangan Desain komunikasi interaktif produk “Quickie”, 

penulis menggunakan jenis huruf sans serif agar emiliki kesan casual dan 

santai. Untuk ketebalan huruf, penulis memilih Bold untuk tema konten dan 

Regular untuk isi konten. Font yang digunakan juga menyesuaikan Logotype 

dan Tagline Produk. Adapun jenis font yang digunakan pada desain konten 

ini yaitu : 
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1. Gotham Black (Bold) 

Gotham Black merupakan jenis huruf sans serif yang bersifat 

tebal (Bold). Font ini digunakan penulis untuk mendandakan Ringkasan 

hal yang menjadi pesan seperti Judul dan Tema. Penggunaan Font ini 

bertujuan agar konsumen mudah dan nyaman saat membaca konten 

tersebut serta langsung tertuju pada pesan yang dimaksud. 

 

 

 

 

              Gambar 4. 10 Gotham Black 

              (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

 

2. Gotham Medium 

Gotham Medium merupakan jenis huruf sans serif yang bersifat 

lebih tipis dan mudah dibaca jika digunakan dalam suatu kalimat yang 

banyak. Font ini digunakan penulis untuk menjelaskan pesan dalam 

jumlah kata yang banyak. Penggunaan Font ini bertujuan agar konsumen 

mudah dan nyaman saat membaca konten tersebut. 

 

 

 

             Gambar 4. 11 Gotham Medium 

             (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

4.2 Warna 

Warna Hijau, Merah, Kuning, Hitam dan Putih merupakan warna 

tema paten yang dimiliki oleh Quickie baik pada produk maupun media 

promosi seperti feed Instagram dan label kemasan. Pada umumnya, warna 

yang digunakan oleh Quickie adalah warna yang mengandung unsur 

GOTHAM BLACK 

GOTHAM MEDIUM 
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keceriaan serta kemeriahan anak muda, warna yang lebih condong dalam 

acara pesta.  

 

                      Gambar 4. 12 Warna Tema Quickie 

                      (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

Warna-warna alami pada umumnya menggunakan warna hijau cerah 

yang mengarah ke warna daun, sebab itu Quickie memberi warna hijau pada 

temanya untuk menunjukkan keaslian biji kopi yang digunakan. Sedangkan 

warna merah dan kuning yang termasuk dalam warna panas memberikan 

makna bergelora dan gembira. Serta warna hitam dan putih memberikan 

warna netral, sebab Quickie dapat dinikmati oleh kalangan mana pun, baik itu 

kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. 

 

4.3 Proses Pengerjaan Desain 

Setelah proses sketsa, maka kemudian dilakukan proses visualisasi 

digital pada komputer dengan menggunakan software pengolah grafis. Pada 

tahap ini sketsa yang telah dibuat dan disetujui oleh berbagai pihak akan 

direalisasikan dalam bentuk digital. Pada proses ini penulis menggukanan 

Software Adobe Ilustrator sebagai software berbasis vector dan Adobe 

Photoshop yang berbasis bitmap. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan 

proses pembuatan pada salah satu project dari beberapa sketsa yang telah 

dibuat oleh penulis. Tahapan yang harus dilewati antara lain : 

1. Pemilihan Template 
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Sebab melalui proses panjang, PT. Hinterhov Dekaka Mandiri Divsi 

Desainer Visual telah membuat beberapa template dengan tema sesuai 

dengan keinginan klien seperti pada gambar 4.13. 

 

              Gambar 4. 13 Template Story Quickie 

             (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

 foto yang terlampir pada template merupakan foto yang telah 

diambil oleh pihak Hinterhov dan telah menjadi foto original hinterhov 

pada produck Quickie. Ukuran yang digunakan adalah 1920x1080 dalam 

satuan pixel. 

 

2. Pemilihan warna dan peletakan konten 

Berdasarkan template yang tersedia penulis dapat mengubah warna 

dan menambahkan beberapa elemen lain. Pada gambar dibawah ini, 

penulis memilih template nomor 2 (Dua) sebab terlihat lebih cerah dan 

memiliki ruangan yang lebih luas. Pada template berikut penulis 

mengganti warna dari template asli. Selain terlihat lebih muda, penulis 

berpendapat bahwa warna biru apabila dipadukan dengan warna putih 

sangat terlihat sejuk dan lebih indah. Selain itu konten yang dibahas pun 

menjadi terlihat dengan lebih jelas . 
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  Gambar 4. 14 Peletakan Konten Quickie 

(Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

 

3. Peletakan Deskripsi dan Informasi produk. 

Pada proses ini, penulis menentukan peletakan Copywriting atau 

deskripsi  dan informasi harga produk untik memudahkan konsumen 

mengenali produk, untuk harga produk diletakkan 2.5 Cm diatas dasar 

layout untuk menyisakan ruangan kolom balas cerita pada fitur Story. 

 

          Gambar 4. 15 Peletakan Informasi Produk 

        (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 
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4. Peletakan tagline 

Pada proses ini penulis meletakkan tagline dan Varian botol yang 

ingin ditonjolkan. Penulis memilih untuk meletakkan tagline dibawah 

deskripsi, sebab font yang digunakan deskripsi tidak terlalu tebal hingga 

memancing para konsumen untuk membaca tulisan kecil diantara dua 

elemen yang besar. 

 

 
 

Gambar 4. 16 Peletakan Tagline 

                        (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

5. Hasil Akhir 

Proses hasil akhir ini adalah proses final dan siap untuk diunggah. 

File hasil akhir kebanyakan menggunakan format JPEG untuk gambar 

dengan warna yang memenuhi halaman kerja. Namun untuk objek yang 

memerlukan Background transparan dapat menggunakan format PNG 

untuk mempermudah penggunaan gambar. File yang telah jadi akan 

mengalami 2 (Dua) pilihan, yaitu Revisi atau Unggah. Apabila 

mengalami proses revisi maka ada beberapa aspek yang harus dibenahi, 

ditambah, dikurang atau diganti. 
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              Gambar 4. 17 Hasil Akhir Projek 

                   (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

 

4.4 Hasil Implementasi 

Hasil Karya Tersebut dapat diimplementasikan pada sosial media 

Instagram dalam fitur Story dan pada Story bersponsor. Untuk fitur 

Instagram bersponsor, desain yang digunakan dibuat lebih menarik dari 

biasanya, sebab jangkauan yang dicapai akan lebih luas. Oleh sebab itu 

maka apabila ingin mengajukan sponsor maka pertimbangan kualitas 

desain akan lebih diperketat lagi supaya tidak terjadi kerugian. 
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            Gambar 4. 18 Proses Implementasi 1 

                (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

Pada gambar 4.18 merupakan beberapa bentuk implementasi dari 

desain yang telah dibuat. Kedua konten ini memiliki warna yang bertolak 

belakang, gambar yang tertera disebelah kanan merupakan penerapan 

warna maskulin yang direkomendasikan oleh pihak Quickie. Dan pada 

gambar yang tertera disebelah kiri menerapkan warna dan tema feminim, 

yaitu ceria dan ramai. Tulisan “BARU” diberikan ukuran yang lebih besar 

dan warna yang berbeda supaya menarik perhatian pembaca. 
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             Gambar 4. 19 Proses Implementasi 2 

               (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

Pada gambar 4.19 merupakan beberapa bentuk implementasi dari 

desain yang telah dibuat. Kedua konten ini memiliki tema yang sama, 

hanya saja dibuat dalam karakteristik warna yang berbeda. Hal ini 

disebabkan oleh penerapan warna Maskulin dan Feminim agar tidak 

terkesan monoton dan menarik daya pikat produk pada semua Gender para 

konsumen. Saat membuat konten “Information Bottle”, penulis memilih 

menggunakan Template tersebut. Karena template tersebut memiliki 

banyak sekali ruang kosong untuk meletakkan informasi yang cukup 

padat. 
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                  Gambar 4. 20 Proses Implementasi 3 

                  (Sumber : Olahan Penulis, 2020) 

Pada gambar 4.20 merupakan beberapa bentuk implementasi dari 

desain dengan konten Informasi varian produk. Saat Brainstorming 

mengenai konten Informasi Varian Produk, mayoritas pendapat dalam 

Breafing Tim memilih untuk menggunakan konsep yang ceria dan penuh 

warna, namun tetap mempertimbangkan keterbacaan pesan yang ingin 

disampaikan. Oleh sebab itu, tim desainer memberikan Supergrafis 

Quickie untuk menambah kesan keceriaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang telah diperoleh penulis dari perancangan 

desain komunikasi interaktif pada media sosial Instagram adalah : 

1. Komunikasi Interaktif yang diunggah pada media sosial Instagram 

sangat berdampak terhadap penilaian konsumen pada perusahaan. 

2. Desain dan pemilihan warna yang mengikuti gaya desain yang sedang 

diminati oleh konsumen sesuai usianya sangat berdampak pada 

penambahan jumlah Followers (Pengikut), dan hal ini akan 

meningkatkan kesempatan terjualnya produk perusahaan. 

3. Apabila desain yang dikerjakan merupakan hasil pengerjaan 

maksimal, maka konsumer akan percaya pada pihak perusahaan dalam 

bagian jasa desain dan promosi. 

4. Penulis juga menyetujui bahwa Instagram juga termasuk salah satu 

media yang cocok untuk media promosi yang efektif. Sebab pengguna 

instagram sangatlah beragam dan mayoritas adalah pebisnis dan 

remaja yang suka berbelanja dan mengikuti gaya yang sedang 

trending dengan sangat cepat. 

 

1.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak PT. 

Hinterhov Dekaka Mandiri sebagai suatu bentuk pembelajaran bagi 

penulis maupun perusahaan yaitu :  

1. Perlunya komunikasi yang intens antara Tim Desainer dengan 

penggagas Ide, agar tidak terjadi Misskomunikasi dalam sebuah 

desain yang telah dibuat. 

2. Meningkatkan kualitas ketepatan waktu dalam memberi sebuah 

breaf kepada tim desainer, supaya desainer dapat memanajemen 
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waktu agar desain yang dikerjakan mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

3. Perlunya melengkapi portofolio maupun informasi perusahaan 

pada website sebab website adalah salah satu bentuk promosi 

dan profile diri yang mudah dijangkau oleh konsumen. 

4. Perlu menghidupkan intentitas kegiatan pada media sosial, 

khususnya Instagram, Behance dan lainnya, sebab hal ini juga 

merupakan bentuk promosi yang efektif dengan target market 

yang lebis spesifik. 
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