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ABSTRAK 

 

UD. Wahyu  Jaya, merupakan sebuah home industry yang memproduksi 

kerupuk beras. Kerupuk beras ini merupakan inovasi baru dikalangan home 

industry kerupuk lainnya. Bahkan kerupuk beras milik UD. Wahyu  Jaya ini 

adalah yang pertama kali di Jawa Timur. Sehingga para peminatnya pun banyak, 

dan menjadikan usaha ini sebagai usaha yang menjanjikan dengan keuntungan 

yang besar. Dalam menarik perhatian calon-calon konsumennya, UD. Wahyu Jaya 

memiliki sebuah akun facebook yang digunakan sebagai promosi dan iklan-iklan 

menarik lainnya. Namun, dengan perkembangan media sosial yang semakin maju 

seperti saat ini, mengandalkan 1 akun media sosial tidaklah cukup. Perlu ada 

alternative media sosial lainnya, karena dengan memiliki lebih banyak akun di 

media sosial dapat mencakup jangkauan calon konsumen yang lebih luas. Oleh 

sebab itu, dirancanglah akun media sosial baru yang juga cukup dikenal oleh 

masyarakat, yakni Instagram. Instagram dipilih karena sedang menjadi trend baru 

selain Faceboook dan Twitter. Instagram juga menempati urutan ke-3 dalam hal 

pengguna terbanyak di dunia. Maka pembuatan akun bisnis baru pada media 

sosial instagram perlu dilakukan. Dalam pembuatan akun bisnis instagram UD. 

Wahyu Jaya, perlu dibuat feed Instagram yang sesuai dengan trend masa kini, 

agar bisa menarik perhatian para calon-calon konsumen. Trend gaya desain yang 

sering digunakan pada media sosial instagram saat ini adalah flat design, vector, 

dan memecah 1 desain utuh menjadi beberapa bagian, yang kemudian menjadi 

kesatuan saat feed instagram ditampilkan. Feed instagram yang menarik, dapat 

menambah keyakinan konsumen pada usaha yang ada di dalamnya. 

 

Kata kunci : media promosi, perancangan feed instagram, instagram, layout 

desain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia marketting, iklan dan promosi merupakan hal yang wajib 

dipahami. Karena marketting merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk 

memasarkan sebuah produk baik itu barang maupun jasa. Maka dengan cara iklan 

dan melakukan promosi, tujuan itu akan bisa dicapai. Iklan adalah sebuah usaha 

yang dilakukan dengan maksud memperngaruhi pola pikir konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan secara tidak langsung. Sedangkan promosi lebih 

dikenal dengan istilah menawarkan produk barang/jasa pada konsumen, dengan 

tujuan agar calon konsumen tertarik dan membeli produk yang ditawarkan secara 

langsung. Sebuah perusahaan tentunya wajib memiliki strategi marketing, 

termasuk iklan dan promosi. Halpaling mudah yang dapat dilakukan adalah 

dengan memiliki sebuah akun bisnis, namun yang sesuai dengan keadaan saat ini. 

Media  sosial adalah sebuah media baru yang paling banyak digunakan. Pada 

dasarnya media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara online atau 

dalam sebuah jaringan. Hal ini memudahkan banyak orang dalam proses 

berkomunikasi, karena sangat fleksibel dalam segi tempat dan efesiensi waktu. 

Kelebihan yang dimiliki oelh media sosial, bukan hanya dari segi kemudahan 

berkomunikasi, namun juga pada banyaknya fitur-fitur yang bisa digunakan. 

Dalam segi komunikasi via suara, media sosial menyediakan fitur VC (Video Call) 

yang dapat memudahkan penggunanaya bisa melihat langsung lawan bicaranya. 

Dari segi perngiriman pesan dan chatting, para pengguna tidak hanya bisa 
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mengirim teks melainkan juga dapat mengirim VN (Voice Note), emoji, gambar, 

stiker, dan video (Watie, 2011).  

Perkembangan media sosial semakin besar dengan bertambahnya pengguna 

yang semakin banyak pula. Media sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari adalah facebook, instagram, twitter, youtube, line, dan masih banyak 

lagi media-media sosial baru lainnya. Fitur yang disediakanpun hampir sama 

antara media sosial satu dengan media sosial lainnya. Dan dengan perkembangan 

media sosial yang sedemikian rupa, maka media sosial sering dimanfaatkan dalm 

berbagai hal seperti dalam dunia bisnis. Para pelaku usaha mengambil peluang 

yang diberikan oleh media sosial untuk melakukan iklan dan promosi. Hal ini 

tentunya akan dapat membuat usaha yang dijalankan semakin banyak dikenal, dan 

dengan banyaknya orang yang mengenal usaha tersebut, maka peluang besar 

untuk mendapatkan lebih banyak konsumen.Sehingga dalam menjawab fenomena 

media sosial tersebut, maka perlu adanya pengembangan promosi di media sosial 

dalam sebuah perusahaan (Karman, 2014).  

UD. Wahyu Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

pangan, dengan produksi yang dihasilkan adalah kerupuk beras. Kerupuk beras 

yang diproduksi bisa dibilang inovasi baru dari jenis kerupuk. Sehingga 

menjadikan usaha ini dikenal dan diminati banyak konsumen. Maka dalam 

menjaga kepercayaan konsumen sekaligus mengembangkan bisnis usaha, maka 

perlu dilakukan perkembangan dalam bidang media promosi usaha. Dengan 

perkembangan media sosial yang semakin besar, maka salah satu langkah yang 

paling sesuai adalah dengan merancang akun bisnis baru di media sosial. 

Memiliki akun bisnis di media sosial, adalah salah satu strategi marketting yang 
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bagus. Karena sesuai dengan fenomena yang ada, dan mampu melihat peluang 

besar yang diberikannya. Dengan akun bisnis tersebut, perusahaan juga bisa lebih 

banyak melakukan promosi dan iklan. Sehingga akan lebih banyak lagi informasi 

yang disampaikan pada masyarakat terhadap usaha yang dijalankan. Hal ini 

mampu mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan bagi para calon konsumen 

yang baru mengenal. Namun UD. Wahyu Jaya sudah memiliki akun bisnis di 

media sosial facebook, maka perlu dilakukan pengembangan akun bisnis ke media 

sosial lainnya seperti instagram. Dengan memiliki akun bisnis di berbagai media 

sosial, akan memperbesar peluang perusahaan meraih lebih banyak konsumen. 

Instagram memang sebuah media sosial yang sudah lama. Namun penggunaan 

instagram dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang mengalami peningkatan 

yang fantastik. Berdasarkan dari sumber yang saya baca, pada akhir tahun 2019 

lalu penggunaan instagram mencapai 61.610.000. Dari angka tersebut, artinya 

22,6 % atau nyaris 1/4 dari total penduduk di Indonesia menggunakan instagram 

(Pertiwi, 2019). Namun berdasarkan data yang diperoleh dari website CNN 

Indonesia, menyebutkan bahwa penggunaan media sosial paling banyak di dunia 

saat ini adalah tktok, facebook, intagram (Ikhsan, 2020). Instagram menempati 

posisi ketiga setelah tiktok dan facebook. Namun UD. Wahyu Jaya sudah 

memiliki akun bisnis di facebook, dan hanya itulah satu-satunya akun media 

sosial yang dimilikinya. Sehingga dalam upaya pengembangan usaha melalui 

media promosi, perlu sebuah rancangan media baru yang mulai banyak 

pengguanya seperti instagram (Kusuma, 2018). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah feed instagram yang cocok digunakan untuk 

media promosi bisnis oleh sebuah perusahaan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang penulis tentukan agar penulisan laporan sesuai dengan 

ketentuan dan tersruktur antara lain : 

1. Perancangan menggunakan software adobe ilustrator 

2. Konten desain seputar informasi dasar (deskripsi perusahaan, pemilik, sejarah, 

produk) 

3. Media sosial yang digunakan adalah instagram 

 

1.4 Tujuan 

14.1 Tujuan Umum 

Kerja praktik merupakan mata kuliah wajib dan dilaksanakan sebagai 

persyaratan kelulusan Program Studi S1 Desain Komunikasi Universitas 

Dinamika. Kerja praktik diadakan dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui 

dunia kerja serta dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa baik 

softskill maupun hardskill. Degan adanya kerja praktik, mahasiswa bisa langsung 

menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kampus ke tempat kerja. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Dengan adanya kerja praktik diharapkan mahasiswa mampu memberikan 

inovasi baru dari segi media promosi kepada UD. Wahyu Jaya, serta untuk 

merancangkan akun bisnis baru di instagram dengan desain feed Instagram yang 
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modern. Supaya usaha bisnis produksi kerupuk yang dijalankan juga makin 

dikenal oleh masyarakat secara luas. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan laporan dari haril kerja praktik ini bisa menjadi referensi dan 

wawasan untuk penulisan laporan kerja praktik lainnya pada waktu yang akan 

datang. Sekaligus menjadi wawasan baru bagi para pembacanya khususnya dalam 

bidang desain feed instagram. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Membantu memperbaiki kualitas promosi, guna menarik lebih banyak 

konsumen. 

b. Membantu perusahaan dalam memanfaatkan media sosial instagram sebagai 

inovasi baru dalam segi promosi. 

c. Mengingatkan betapa pentingnya promosi dalam bentuk visual, seperti yang 

ditawarkan oleh media sosial. 

 

1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Periode 

Periode pelaksanaan kerja praktik tercantum dalam keterangan dibawah ini : 

Periode Waktu  : 7 September - 6 Oktober 2020 

Hari   : Senin – Sabtu 

Tempat : Dsn. Sugihanyar, Ds. Mojorejo, Kec. Kemlagi, Kab. 

Mojokerto 

Email   : hradi21@gmail.com  

mailto::%20hradi21@gmail.com
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1.6.2 Sistem 

Kegiata kerja praktik yang dilakukan di UD. Wahyu Jaya dilakukan secara 

WFH (work from home) karena masih dalam suasana pandemi dan PSBB covid-

19. Sehingga dalam segi komonikasi lebih banyak dilakukan melalui Whatsapp. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berikut bertujuan untuk memudahkan dalam memahami 

pembahasan pada Laporan Kerja Praktik ini, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peridoe kerja praktik (termasuk 

sistem yang diterapkan), hingga sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakannya kerja praktik yaitu UD. Wahyu Jaya. Namun ada beberapa 

informasi yang sengaja tidak disampaikan, sesuai dengan permintaan perusahaan. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Landasan teori ini mendefinisikan berbagai macam teori, konsep, dan 

pengertian yang menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik dan 

perancangan desain feed instagram UD. Wahyu Jaya ini. 

BAB IV : DESKRIPSI 

Pada bab empat ini akan dibahas mengenai pekerjaan yang dilakukan selama 

pelaksanaan kerja praktik di UD. Wahyu Jaya produsen kerupuk beras Mojokerto. 
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Disertai penjelasan mengenai proses dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan 

selama kerja praktik dilaksanakan. 

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 yang bisa berupa buku, 

jurnal, maupun e-book, website, dan lain-lain. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

 

Gambar 2. 1 Tampak depan kantor perusahaan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

UD. Wahyu Jaya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kerupuk 

beras dari Mojokerto. Tingkatan perusahaan memang masih dibawah CV, namun 

perusahaan ini sudah memiliki tempat produksi yang cukupbesar dan memiliki 
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kantor lumayan megah. Hal ini didukung dengan kemajuan dalam pemasrannya 

yang semakin lama semakin besar sampai ke negara tetangga Malaysia. 

 

2.2 Alamat dan Kontak Perusahaan  

Berikut adalah beberapa informasi mengenai UD. Wahyu Jaya : 

Nama perusahaan  : UD. Wahyu Jaya 

Alamat   : Ds. Mojorejo, Kec. Kemlagi, Kab.Mojokerto 

Telepon   : 0812-3542-2228 

Email   : hradi21@gmail.com  

Hari kerja   : Senin – Sabtu 

Jam kerja   : 08.00 – 16.00 

  

2.3 Kepengurusan Perusahaan 

UD. Wahyu Jaya memiliki tingkatan diatas UMKM namun masih dibawah 

dari CV. Sehingga dalam segi kepengurusan usaha yang dilakukan pun masih 

dirangkap oleh pemilik usaha sendiri bersama istrinya, seperti berikut : 

mailto::%20hradi21@gmail.com
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Gambar 2. 2 Kepengurusan Perushaan 

(Sumber: Olahan Penulis, 2020) 

 

  

UD. WAHYU JAYA 

 

Owner   : H. Radi 

Produksi : Hajjah Sutriani 
  (Beliau adalah istri dari H. Radi) 

Pemasaran  1 : H. Radi 

Pemasaran  2  : Muchlisin Nahuddin 

- Bagian pemasaran 2 ini adalah 

membantu pemasaran 1 dalam segi 

tenaga, maupun ide dan konsep. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Media Sosial 

Media sosial merupakan sebuah media yang memiliki basis online, yang 

tujuan utamanya adalah untuk berkomunikasi dengan teman secara daring (dalam 

jaringan). Media sosial atau yang sering disebut oleh orang-orang dengan social 

media ini tidak memiliki batasan bersosialisasi baik dari segi ruang maupun waktu. 

Sosial media juga memiliki dampak besar bagi kehidupan sehari-hari, khususnya 

bagi para penggunanya. Dampak yang disebabkan dapat mengarah kepada hal 

yang positif juga negative, dan kembali lagi semua itu tergantung pada 

penggunanya. Apabilang pengguna media sosial dapat memanfaatkannya pada hal 

yang berguna, maka akan menjadi positif (Rustian, 2012). 

Ada sumber yang menyebutkan bahwa sosial media sudah menjadi bagian dari 

kehidupan generai muda sat ini. Hal ini dapat dilihat pada tanggal 22 Mei 2019 

kemarin saat media sosial susah untuk diakses, maka sebagian orang sudah sangat 

kebingungan. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan masyarakat pada media 

sosial sangatlah tinggi. Sebeneraranya, media komunikasi sudah lama ada di 

kehidupan kita, namun belum seberapa terasa keberadaannya. Dan pada akhirnya 

sekitar tahun 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan jejaring sosial yang bernama 

facebook. Walaupun dulu penggunaannya hanya sebagai komunikasi antar teman 

mahasiswanya, namun saat ini mencapi pada tingkat pertama media sosial yang 

digunakan (Sartika, 2019). Saat facebook sudah banyak dikenal, mulailah 

berbagai macam media lebih dikenal lagi. Ada twitter, instagram, komo, line, dan 

lain-lain. Dan ada salah satu media sosial yang sedikit menjadi pembeda dengan 
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media sosial lainnya yakni youtube. Dimana youtube ini lebih mengutamakan 

visual (video) dalam berkomunikasi dan cenderung menjadi ajang untuk 

menunjukkan karya video dan konten-konten kreatif. 

 

3.2 Instagram 

Sebuah perusahaan yang bernama Burbn, Inc berdidi pada tahun 2010, yakni 

merupakan sebuah teknologi startup meiliki fokus awal yakni pada 

pengembangan aplikasi untuk telepon genggam khususnya dalam HTML5 mobile. 

Kedua CEO nya adalah Kevin Systrom dan juga Mike Krieger kemudian fokus 

pada satu hal saja. Pada awalnya mereka sudah berhasil membuat versi pertama 

dari Burbn, namun didalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. 

Versi awal Burbn memiliki banyak sekali fitur, dan akhirnya fitur-fitur itu 

disederhanakan hingga memiliki 3 fokus utama pada foto, komentar, dan 

kemampuan like. Dan darisitulah, akhirnya dikenal Iinstagram seperti yang saat 

ini banyak digunakan (Sejarah Asal Mula Media Sosial Instagram, 2016 - 2018). 

Berdasarkan dari sumber KOMPAS.COM, Instagram menempati urutan 

ketiga dalam banyaknya orang yang menggunakannya. Sehingga cakupan wilyah 

yang dijangkaupun semakin luas. Instagram pada dasarnya sama dengan 

Facebook, namun ada sedikit perbedaan fitur yang digunakan, dan penerapan fitur 

pada Instagram cenderung lebih sesuai dengan karateristik remaja. Sehingga 

pengguna Istagram untuk saat ini lebih banyak adalah remaja. 

Sebenarnya penggunaan Instagram pun beragam, selain hanya sebagai media 

komunikasi antar teman secara online. Karena Iinstagram juga bisa dijadikan 

sebagai akun bisnis untuk mempromosikan usaha yang sedang dijalankan. 

Instagram juga menyediakan layanan beriklan pada rana wilayah sesuai kebutuhan 
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yang nantinya, iklan tersebut akan dibagikan oleh pihak instagram pada para 

pengguna di wilayah tersebut. 

 

3.3 Media Promosi 

Media promosi merupakan suatu alat untuk mewadahi promosi sebuah brand. 

Sehingga apapun media yang digunakan sebagai promosi, bisa dikatakan sebagai 

media promosi. Media promosi juga mengalami perkembangan cukup besar dari 

segi bentuk ataupun gaya desainnya. Pada jaman dulu media promosi yang sering 

kita jumpai adalah koran, surat kabar, radio, poster pinggir jalan, dan lain 

sebagainya. Namun sekarang, bentuk media sosial itu jauh lebih beragam seperti 

bisa menggunakan media sosial, TV, videotron, dan lain-lain.  

Kemajuan dari gaya desainnya pun jauh lebih modern. Warna yang dihasilkan 

dalam sebuah desain modern lebih jernih dan jelas. Kualitas deasin yang 

dihasilkan juga bisa lebih besar dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Semua 

itu tidak lepas dari perkembangan teknologi yang ada. Alat-alat yang digunakan 

dalam mendesain jauh lebih komplit seperti laptop, PC (Personal Computare), 

pen tablet, printer/mesin cetak, kamera, serta perlengkapan lainnya. Sehingga 

dalam segi hasilpun akan jauh lebih maksimal. Dengan kata lain di era 

modernisasi seperti saat ini, media promosi yang digunakan banyak beralih ke 

media digital. Karena media promosi digital jauh lebih fleksibel dan mudah 

diakses oleh banyak orang. Selain itu cakupan wilayahnya juga lebih luas. 

 

3.4 Iklan 

Iklan merupakan sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang 

lain, agar bisa tertarik atau berminat dengan barang dan  jasa yang ditawarkan. 



14 

 

 

 

Pada dasarnya iklan ditujukan untuk menarik konsumen . Iklan memiliki banyak 

macam jika dilihat dari berbagai aspek (Maulida, 2020). Dulu k, ita banyak 

melihat iklan pada koran, baloho, abnner, dan surat kabar. Namun untuk saat ini, 

iklan memiliki banyak sekali alternative medi yang salah satu contohnya adalah 

pada media digital.  

Media digital itu sendiri adalah media yang dikodekan dalam format yang 

dapat dibaca oleh mesin (Media digital, 2020). Media digital inilah yang saat ini 

sering digunakan sebagai media untuk beriklan. Media digital yang sering 

digunakan untuk beriklan adalah facebook , instagram, dan youtube. Namun 

hanya facebook dan instagram yang lebih banyak dipilih karena mudah untuk 

dikelola secara pribadi. 

 

3.5 Desain 

Desain pada dasarnya adalah sebuah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan 

merancang sesuatu. Seseorang yang membuat sebuah desain biasanya disebut 

sebagai desainer. Namun semakin berkembangnya sistem pendidikan yanga da di 

dunia, desain sudah bisa dikelompokkan kedalam beberapa golongan sesuai 

dengan rancangan yang dibuat (Thabroni, 2019). Ada seorang desainer yang 

khususs merancang desain gedung, khusus merancang busana, khusus merancang 

interior ruangan, khusus merancang produk, dan masih banyak lagi yang lainnya.  

Namun pada dasarnya, semua desainer memiliki basic yang sama yakni 

sebuah gambar. Dan yang memiliki erat kaitannya dengan gambar adalah desain 

grafis. Desain grafis ini mengutamakan hasil rancangan yang cenderung hanya 

bisa menyampaikan komunikasi dari visual saja. Contohnya seperti poster, foto, 

ilustrasi, dan sebagainya yang cara pengkomunikasiannya hanya bisa dilihat. 
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Desain grafis bahkan bisa dikatakan sebagai basic dari semua desain, karena 

bentuk (gambar) visual merupakan objek utama yang harus dibuat oleh seorang 

desainer sebelum masuk ke tahap produk. 

Desain grafis murni biasanya lebih cenderung untuk membuat sebuah 

rancangan desain yang kebutuhannya adalah untuk media digital. Karena 

keduanya memiliki kesamaan dalam segi fungsi visual. Desain grafis yang 

dirancang untuk sebuah konten media, haruslah memiliki sebuah nilai estetika 

atau nilai keindahan. Nilai-nilai ini bisa dipahami apabila seorang desainer 

memahami prinsip desain dan unsur desain yang ada (Dewojati, 2009).  

 

3.6 Unsur Desain 

Unsur desain merupakan bagian-bagian dalam sebuah desain, yang fungsinya 

adalah mewujudkan rancangan desain ke sebuah bentuk yang diinginkan. Berikut 

merupakan beberapa unsur desain yang wajib dipahami : 

3.6.1 Garis 

Garis merupakan unsur yang paling tua yang digunakan manusia dalam 

mengungkapkan perasaan atau emosi. Yang dimaksud dengan unsur garis ialah 

hasil goresan dengan benda keras di atas permukaan benda alam (tanah, pasir, 

daun, batang, pohon dan sebagainya) dan benda-benda buatan (kertas, dinding, 

papan dan sebagainya). Melalui goresan-goresan berupa unsur garis tersebut 

seseorang dapat berkomunikasi dan mengemukakan pola rancangannya kepada 

orang lain. Garis ialah hasil goresan dari alat pemberi tanda pada suatu media, 

misalnya pensil sebagai pemberi tanda pada media kertas. 

Garis dibedakan menjadi tiga : 

1. Garis lurus 
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2. Garis lengkung 

3. Garis variasi 

 

Gambar 3. 1  Contoh Garis 

(Sumber : slideplayer, 2019) 

3.6.2 Bidang 

Bidang terjadi karena rangkaian garis-garis, dapat pula dikatakan garis 

merupakan awal terjadinya bidang. Sebagai kata lain unsur bidang ini adalah 

sebuah ruang yang deibentuk dalam sebuah desain. Bidang juga memiliki 

beberapa bentuk, antara lain bidang datar dan bidang lengkung sperti pada contoh 

gambar di bawah ini, 

 

Gambar 3. 2 Contoh unsur desain berupa bidang 

(Sumber : fesyendesign.com) 



17 

 

 

 

3.6.3 Bentuk 

Setiap benda memiliki bentuk. Bentuk adalah susunan dari beberapa garis 

yang memiliki area atau bidang dua dimensi (shape). Apabila bidang tersebut 

disusun dalam suatu ruang, maka terjadilah bentuk tiga dimensi (form). Bentuk 

dua dimensi adalah bentuk perencanaan secara lengkap untuk benda atau barang 

datar (dipakai untuk benda yang memiliki ukuran panjang dan lebar), sedangkan 

tiga dimensi adalah yang memiliki dimensi panjang, lebar dan tinggi. 

Berdasarkan jenisnya, bentuk terdiri atas : 

1. Bentuk naturalis atau bentuk organik 

2. Bentuk geometris 

3. Bentuk dekoratif 

4. Bentuk abstrak 

3.6.4 Tekstur 

Tekstur adalah bentuk permukaan yang diciptakan oleh garis, pola 

berulang, efek, dan objek dengan tujuan menyerupai untuk mempengaruhi visual 

ataupun sebagai wujud permukaan sentuh. Atau lebih mudah dipahami dengan 

permukaan desain, yang memiliki rasa yang berhubungan dengan indera peraba. 
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Gambar 3. 3 Unsur desain tekstur 

(Sumber : fesyendesign.com) 

3.6.5 Warna 

Warna dapat didefinisikan secara obyektif/fisik sebagai sifat cahaya yang 

dipancarkan, atau secara subyektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman 

indera penglihatan. Warna ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, 

karena warna cenderung merupakan sifat yang dimiliki dari suatu objek secara 

alami. Warna sendiri memiliki beberapa pengelompokan menjadi, 

1. Warna primer 

2. Skunder 

3. Intermediet 

4. Tertier 

5. Kuarter 

Warna Primer 

Dinamakan warna primer karena warna ini dihasilkan dari penggunaan 

pigmen, pigmen adalah bahan organic dan bahan an organic untuk pewarna yang 

banyak digunakan dalam industri tinta dan kertas. Warna primer ini tidak bisa 

dibuat dengan campuran warna lain. Terdiri dari warana merah, kuning, dan biru. 
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Gambar 3. 4 Warna premier 

(Sumber : fesyendesign.com) 

Warna Skunder 

Warna sekunder adalah hasil pencampuran dari dua warna primer. Warna 

sekunder terdiri terdiri, 

 Orange merupakan hasil percampuran warna merah dan kuning 

 Hijau merupakan hasil percampuran warna kuning dan biru 

 Ungu merupakan hasil percampuran warna merah dan biru 

 

Gambar 3. 5 Warna skunder 

(Sumber : fesyendesign.com) 
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Warna Intermediet 

Pada dasarnya, warna intermediet merupakan percampuran warna. 

Percampuran warna ini dapat dilakukan dengan mencampurkan warna skunder 

yang masih memilkiki lingkup warna yang sama. Atau juga dengan mencapurkan 

dua warna primer dengan perbandingan 1:2. 

 

Beberapa warna yang dihasilkan dari warna intermediet ini adalah, 

 Kuning Hijau (KH) 

 Biru Hijau (BH) 

 Biru Ungu (BU) 

 Merah Ungu (MU) 

 Merah Orange (MO) 

 Kuning Orange (KO) 

 

Gambar 3. 6 Percampuran warna untuk membentuk warna intermediet 

(Sumber : fesyendesign.com) 
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Warna Tertier 

Warna tertier dihasilkan dari campuran warna- warna sekunder. 

Warna tertier adalah warna yang terjadi apabila dua warna sekunder dicampur. 

Warna tertier ada tiga yaitu,  

 Tertier Biru adalah hasil percampuran ungu dengan hijau 

 Tertier Merah adalah hasil percampuran orange dengan ungu 

 Tertier Kuning adalah hasil percampuran hijau dengan orange 

 

Gambar 3. 7 Warna tertier 

(Sumber : fesyendesign.com) 

Warna Kuartier 

Warna kuartier dihasilkan dari campuran warna-warna tertier yaitu warna 

kecoklatan. 

3.6.6 Gelap Terang 

Gelap terang ini merupakan sebuah unsur desain yang memberikan 

ketebalan goresan pada objek untuk menandakan kedalaman sebuah objek 

tersebut. Sehingga objek yang dihasilkan memiliki kesan volume. 
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Gambar 3. 8 Contoh penerapan gelap terang 

(Sumber : fesyendesign.com) 

3.6.7 Arah 

Benda apapun itu pasti dapat kita rasakan adanya arah tertentu, misalnya 

mendatar, tegak lurus, miring, dan sebagainya. Arah ini dapat dilihat dan 

dirasakan keberadaannya. Hal ini dimanfaatkan dalam merancang benda untuk 

tujuan tertentu, misalnya dalam rancangan busana, unsur arah pada motif 

bahannya dapat digunakan untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh si 

pemakai. Pada bentuk tubuh gemuk, sebaliknya menghindari arah mendatar 

karena dapat menimbulkan kesan melebarkan. 

Dalam pemilihan model pakaian, garis hias yang digunakan dapat berupa 

garis princes atau garis tegak lurus yang dapat memberi kesan meninggikan atau 

mengecilkan orang yang bertubuh gemuk tersebut. Setiap garis dan berbagai jenis 

benda tertentu memiliki arah. Arah erat hubungannya dengan garis. Masing-

masing arah garis memberikan efek yang berbeda-beda pada si pengamat (Unsur-

unsur desain (Busana), 2021). 

Ada tiga macam arah yang diketahui yaitu: 

1. Arah mendatar (horisontal), 
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2. Arah membujur/tegak (vertikal), dan 

3. Arah miring (diagonal). 

 

3.7 Prinsip Desain 

Prinsip desain adalah sebuah hal yang wajib diperhatikan dalam perancangan 

sebuah desain. Karena prinsip ini menjadi sebagai pegangan atau pedoman dalam 

membuat desain. Prinsip desain ini dibagi menjadi 5, yaitu keseimbangan, 

kesatuan, ritme, penekanan, dan proporsi. 

3.7.1 Keseimbangan 

Keseimbangan ini adalah prinsip desain yang mendasari kesesuaian antar 

komponen. Sepertihalnya ukuran objek dengan tek, perbandingan desain kiri dan 

kanan, atas dan bawah. Sehingga desain yang dihasilkan nyaman untuk 

dilihatkarena sudah seimbang. 

3.7.2 Kesatuan 

Dalam prinsip kesatuan desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau 

keutuhan, yang merupakan isi pokok dari komposisi. Prinsip kesatuan dapat 

membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang 

kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. 

3.7.3 Ritme 

Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. 

Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. 

3.7.4 Penekanan 

Pada sebuah  bentuk desain, ada hal yang perlu ditonjolkan lebih dari yang 

lain. Penekanan ini bertujuan untuk mewujudkan hal itu sehingga dapat 

mengarahkan pandangan khalayak sehingga apa yang mau disampaikan tersalur. 
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3.7.5 Proporsi 

Perubuhan ukuran/size dapat diartikan pula sebagai proporsi, namun tanpa 

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

proporsi sering terlihat distorsi (MULTIMEDIA, 2015). 

 

3.8 Desain Vektor 

Pada dasarnya sebuah desain itu memiliki 2 basic editing, yakni basic bitmap 

dan basic vector. Bitmap merupakan sebuah basic desain yang memiliki unsur 

pixle. Pixle merupakan sebuah unsur warna dengan bentuk kotak kecil yang 

kemudian tersusun hingga menjadi sebuah desain. Sedangkan vektor adalah basic 

yang menggunakan garis. Sehingga dalam penerapannya, vektor jauh lebih unggul 

dengan kemampuannya yang lebih mudah dirubah dibanding bitmap. 

Vektor juga memiliki keunggulan dalam bentuk ukuran, yakni apabila sebuah 

desain vektor dibesarkan, maka desain yang dibuat tidak akan mengalami 

kerusakan bentuk/pecah. Hal ini menjadikan desain vektor banyak digunakan oleh 

banyak desainer dalam bidang yang berbeda-beda seperti, desainer logo, desainer 

busana, dan desainer produk (Harahap, 2020). 

 

3.9 Layout 

Layout adalah sebuah ilmu yang mempelajari tata letak dalam mendesain. 

Dalam sebuah desain, pasti memiliki element seperti gambar dan teks. Peletakan 

antara gambar dan teks ini, tidak boleh asal ditaruh begitu saja, melainkan harus 

diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan baik. Peletakan sebuah objek 

terkadang mengandung makna tersendiri pada sebuah desain. Misalkan tata letak 
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di bagian pojok kanan atas sering ditaruh logo-logo penting, karena memang 

psosisi tersebut sering digunakan untuk menunjukkan hal yang penting (Asfihan). 

Pada dasarnya, peletakan yang seimbang antara gambar, teks, dan ukuran, 

tentu akan menjadikan sebuah desain lebih enak dilihat. Penerapan layout yang 

benar juga akan membuat desain lebih mudah dipahami dalam segi informasi.  
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BAB IV 

DESKRIPSI 

 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan selama proses kerja praktik berlangsung sesuai 

dengan proposal pengajuan kerja praktik sebelumnya. Perancangan sebuah konten 

media sosial perusahaan di instagram merupakan sebuah ranacangan yang 

diberikan oleh perusahaan, yang kemudian diajukan dan disetujui. 

Penulis membuat akun bisnis di instagram dan merancang desain feed yang 

mempromosikan sekaligus mengenalkan usaha kepada para konsumen. Penulis 

membuat sebuah desain feed Instagram yang sebelumnya sudah dijelaskan 

mengenai brief secara singkat mengenai kegunaan desain feed Instagram tersebut. 

Kemudian dari brief tersebut diolah dengan tahapan-tahapan berupa, 1) 

perancangan ide dan konsep feed Instagram, 2) penentuan jumlah feed yang akan 

digunakan, 3) pembuatan sektsa manual, 4) poroses desain/bisa dengan 

mentraching sketsa manual, 5) exporting project to image jpg, 6) finishing dengan 

mengupload image/karya ke akun Instagram yang sudah dibuat sesuai dengan 

konsep rancangan desain feed yang sudah dibuat. 

 

4.2 Ide dan Konsep feed instagram 

Desain feed yang dirancang untuk upload beranda pertama kali berjumlah 

15 feed. Memiliki desain yang menyambung antara feed satu degan feed lainnya, 

sehingga nanti para pengunjung Instagram bisa melihat bentuk desain keseluruhan 

jika masuk ke beranda Instagram UD. Wahyu Jaya.  



27 

 

 

 

4.3 Warna yang digunakan 

Warna yang digunakan sebagian besar berwarna biru, hal ini dikarenakan 

biru merupakan warna logo dari UD. Wahyu Jaya yang memang sudah ada 

sebelumnya. Hal ini sekaligus untuk membentuk identitas warna perusahaan. 

 

Gambar 4. 1 Logo UD. Wahyu Jaya 

(Sumber: UD. Wahyu Jaya, 2020) 

 

Pemilihan dominan warna biru pada rancangan desain feed instagram, juga 

dilatar belakangi makna dan filosofi warna biru itu sendiri. Dalam ilmu psikologi, 

wana biru memiliki makna dapat diandalkan dan bertanggung jawab karena sering 

dikaitkan dengan ruang terbuka, kebebasan, intuisi, imajinasi, luas, inspirasi, dan 

kepekaan (Lararenjana, 2020). Sehingga dengan makna dan filosofi tersebut, 

mamu menjadi simbol perusahaan yang divisualisasikan melaui desain feed 

instagram perusahaan. 

 

4.4 Software yang digunakan 

Daalam pembuatan keseluruhan desain feed instagram perusahaan, penulis 

menggunakan software Adobe Ilustrator. Software ini merupakan milik adobe 

yang memiliki basic vektor layaknya Correl Draw yang sering digunakan dalam 

industri percetakan. 



28 

 

 

 

4.4.1 Adobe Ilustrator 

 

Gambar 4. 2 Tampilan ikon Adobe Ilustrator 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

Menurut Madcoms, Adobe Illustrator merupakan salah satu software untuk 

membuat desain grafis. Software ini sangat populer dan sudah diakui 

kecanggihannya. Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam 

mendesain grafis, menjadikan software ini mulai banyak dipakai oleh para 

desainer komputer, karena keberadaannya benar-benar mampu membantu dan 

memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan desain grafis. 

Pada software ini, penulis merancang seluruh desain feed Instagram. Karena 

dalam proses pembuatan ini memang cukup menggunakan 1 software saja dan 

langsung bisa meng-exportnya menjadi final desain berupa JPG. Lembar project 

yang buat memiliikiki ukuran 500 pixle x 500 pixle dengan bentuk dasar persegi 

(Hendratman, 2018).  
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Gambar 4. 3 Tampilan Create New Project Adobe Ilustrator 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

Dengan mengatur lembar kerja yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan 

feed instagram, yakni bentuk dasar persegi. Maka akan muncul lembar kerja 

sebagai berikut ini, 

 

Gambar 4. 4 Tampilan lembar kerja 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

Tampilan ini merupakan satuan lembar kerja yang nantinya akan di-export 

menjadi JPG untuk diposting. Maka untuk membuat desain yang sesuai kebutuhan 

konsep yakni 15 feed, maka perlu ditambahkan 14 lembar kerja lagi dengan 
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susunan sesuai feed instagram dengan cara mengkklik menu artboard di sisi 

kanan bawah, kemudian pilih new artboard hingga mencapai 15 lembar kerja. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan 15 lembar kerja sesuai rancangan feed Instagram 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

 

Gambar 4. 6 Desain yang sudah jadi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

Dengan membuat desain yang sedemikian rupa, maka sebuah desain sudah 

siap untuk di-export menjadi bagian-bagian kecil secara otomatis untuk postingan 

feed Instagram. Sehingga finishing desain dalam format JPG tidak perlu lagi 

untuk dipotong manual menjadi persegi, dan bisa langsung di upload instan. 
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4.5 Implementasi Karya 

Dari beberapa proses yang sudah dilakukan akan menghasilkan sebuah desain 

yang memiliki format JPG dengan ukuran masing-masing 500px x 500 px 

sebanyak 15 gambar. Yang selanjutnya jika 15 gambar tersebut diposting sesuai 

dengan urutan yang telah ditentukan. Maka akan terlihat sebuah desain 

keseluruhan dari rancangan feed instagram yang dibuat. 

 

Gambar 4. 7 Tampilan exporting ke JPG 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

 

Pada gambar di atas, masih belum terlihat jelas keseluruhan desain yang 

ada, dan masih berupa gambar. Karena export project masih belum disusun sesuai 

urutan dengan ketentuan feed instagram. Sehingga masih berantakan. 
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4.5.1 Final Desain Feed Instagram UD. Wahyu Jaya 

 

Gambar 4. 8 Tampilan feed instagram 

(Sumber : @wahyujaya.mojokerto) 

 

Dari final desain yang sudah ada di atas, dapat dipahami sebagai berikut. 

Keseluruhan desain feed Instagram yang ada memiliki 2 infromasi yang ingin 

disampaikan. Ketiga baris feed instagram, dari urutan yang paling bawah 

menunjukkan sebuah desain vektor tokoh H. Radi selaku pemilik usaha. Desain 

yang diterapkan adalah dengan memecah objek utama menjadi 9 bagian, yang 

kemudian saat diposting satu persatu sesuai urutannya, menjadikan satu keutuhan. 

Trik-trik yang sedemikian rupa memang sedang trend, khususnya bagi remaja 

karena memiliki sebuah keunikan tersendiri. 
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 Kemudian 2 baris feed setelahnya, yakni 2 baris feed dari atas 

menjelaskan informasi perusahaan. Dibagian atas vektor pemilik perusahaan 

terdapat tulisan UD. WAHYU JAYA yang menjelaskan nama perusahaan. Diikuti 

dengan feed pada bagia kiri di atasnya dengan deskripsi perusahaan singkat. Hal 

ini bertujuan untuk menyampaikan informasi pada para pengunjung akun bisnis 

tentang usaha yang dijalankan. Diikuti dengan map yang menunjukkan sebagian 

nama-nama wilayah tempat mendistribusikan produk. Hal ini bertujuan untuk 

membangun kepercayaan calon konsumen mengenai produk yang ditawarkan, 

karena sudah memiliki jangkauan distribusi yang luas. Kemudian dilanjutkan lagi 

dengan desain vektor mobil box pengiriman, dengan teks “Kirim Tepat Waktu” 

yang tujuannya juga untuk meningkatkat kepercayaan konsumen dalam segi 

waktu khususnya pada saat proses pengiriman. Kemudaian bagian pojok kiri atas 

terdapat foto produk kerupuk yang sudah siap untuk dikirimkan ke konsumen. 

Dan untuk menambah keperacayaan dan keyakinan calon konsumen, maka 

dibagian kanan atas ditegaskan lagi pesan amanah dan terpercaya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam laporan kerja praktik yang berjudul “ Perancangan Desain Feed Pada 

Media Sosial Instagram UD.  Wahyu Jaya Kemlagi Mojokerto ” ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perancangan ini bertujuan untuk membuat sebuah desain feed instagram bisnis 

dari UD. Wahyu Jaya produsen kerupuk beras, sebagai inovasi baru dalam 

desain media periklananya. 

2. Agar tercipta sebuah desain feed instagram yang menarik dan sesuai dengan 

kebutuhan UD. Wahyu Jaya, maka perlu dilakukan pemahaman terhadap 

beberapa aspek sebagai seperti : unsur desain, prinsip desain, pemilihan  warna, 

tipografi, dan tata letak atau layout.  

3. Pembuatan feed instagram harus sesuai dengan ketentuan posting instagram itu 

sendiri, shingga antara konsep desain dan final desain bisa diimplementasikan 

sesuai rencana tanpa adanya perubahan. 

4. Perancangan desain feed instagram dengan menggunakan software Adobe 

Ilustrator lebih simple dan praktis, karena dapat menyusun lembar kerja sesuai 

kebutuhan yang diberikan oleh instagram. Sehingga dalam proses exporting 

final desain bisa dilakukan secara otomoatsi. 

5. Penentuan urutan gambar dalam memposting juga sangat mempengaruhi 

kejelasan sebuah desain, layaknya sebuah puzzle. 

6. Wawasan terhadap profil perusahaan dan referensi-referensi desain sangat 

menunjang kesesuaian final design yang dibuat. 
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5.2 Saran 

Dalam proses perancangan sebuah desain feed instagram yang menarik, perlu 

dilakukan pemahaman desain dan fenomena sosial yang jauh lebih baik lagi. Hal 

ini ditujukan supaya rancangan desain yang ada jauh lebih sesuai dengan keadaan 

yang sedang terjadi. Pemahaman dalam prinsip-prinsip desain juga sangat 

dibutuhkan selama proses pengerjaan demi terciptanya sebuah karya desain yang 

jauh lebih maksimal.  

Untuk kedepannya, sebuah desain dan gaya desain pasti akan mengalami 

perubahan. Maka dengan mencari banyak-banyak referensi desain juga akan 

menambah wawasan luas tentang desain. Software yang digunakan dalam 

membuat sebuah desain feed instagram ini adalah Adobe Ilustrator, namun perlu 

ada sebuah inovasi-inovasi baru yang harus dicoba dalam merencang sebuah 

desain. Dan yang paling baik adalah mampu mengkombinasikan antara Sowtware 

satu dengan Software lainnya, sehingga rancangan desain yang dihasilkan juga 

pasti akan menjadi inovasi desain baru. 

Semoga lebih banyak lagi rancangan-rancangan desain feed intagram yang 

unik dan menarik, yang menandakan perkembangan desainer Indonesia lebih 

maju. 
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