
i 
 

 

 

PERANCANGAN SHOPEE FEED SEBAGAI UPAYA MEDIA PROMOSI 

PRODUK MAMABEAR 

 

 

KERJA PRAKTIK 

 

 

Program Studi 

S1 Desain Komunikasi Visual 

 

 

 

Oleh : 

Nadya Cahya Faradita 

19420100059 

 

 

FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2022  



ii 
 

PERANCANGAN SHOPEE FEED SEBAGAI UPAYA MEDIA PROMOSI 

PRODUK MAMABEAR 

 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Mata Kuliah Kerja Praktik 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Nama : Nadya Cahya Faradita 

NIM : 19420100059 

Program : S1 ( Strata Satu ) 

Jurusan : Desain Komunikasi Visual 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2022 



ii 
 

LEMBAR MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Visi tanpa aksi adalah halusinasi. ” 



iii 
 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku persembahkan untuk kedua Orangtuaku, kekasih, teman-temanku yang 

selalu mendukungku dan pihak terkait 



iv 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

PERANCANGAN SHOPEE FEED SEBAGAI UPAYA MEDIA 

PROMOSI PRODUK MAMABEAR 

 

Laporan Kerja Praktik oleh : 

Nadya Cahya Faradita 

NIM : 19420100059 

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui 

 

Surabaya, 07 Juni 2022 

Disetujui 

          Dosen Pembimbing                  

 

 

Evi Farsiah Utami, S.Ds., MA.           

        NIDN. 0717029106          

 

Mengetahui,  

Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual 

 

 

Dhika Yuan Yurisma, M.Ds., ACA 

NIDN. 0720028701 

 

Penanggung Jawab Divisi Desain 



v 
 

SURAT PERNYATAAN 

PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

ABSTRAK 

 

 Merebaknya internet merupakan dampak dari berkembangnya infrastruktur 

teknologi informasi. Semua bentuk informasi saat ini sudah bisa diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. Proses bisnis yang dilakukan melalui media teknologi 

informasi dan internet yang dikenal dengan e-commerce. E-Commerce merupakan 

bisnis yang menggunakan virtual sebagai tempat operasionalnya. Hal tersebut 

menimbulkan terciptanya suatu pasar elektronik yang dikenal dengan sebutan 

marketplace. CV Manna Indo Lakta melihat adanya peluang dan kesempatan untuk 

meraih keuntungan dari aplikasi tersebut. Dalam membantu MamaBear 

mempromosikan produknya di marketplace Shopee, maka diperlukan berbagai 

elemen desain grafis dan mejadikannya sebuah desain yang tepat guna dan bisa 

menarik perhatian calon konsumen. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan 

rancangan ini antara lain : client brief, brainstorming dan pencarian referensi, 

perancangan desain, proses asistensi, dan mengunggahnya di marketplace Shopee.  

Kata Kunci : Marketplace, Desain, Shopee  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan telekomunikasi yang begitu pesat menyebabkan 

meningkatnya infrastruktur dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi 

dipergunakan dalam menyimpan dan pengolahan data menjadi sedemikian rupa 

sehingga data yang telah diolah tersebut menyajikan informasi yang bermutu, 

relevan, dan kuat. Telekomunikasi dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi 

sehingga menjadi satu kesatuan. Marketplace tidak bisa berdiri tanpa adanya e-

commerce, karena sistem yang di gunakan pada marketplace merupakan sistem e-

commerce. Adanya marketplace merupakan dampak dari perkembangan internet 

dan teknologi informasi. (Prastiyani, 2021) 

 Menurut Shopee Karier, shopee adalah platform belanja online terdepan di 

Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk 

aktivitas jual beli yang dapat diakses di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee 

menawarkan berbagai macam produk-produk mulai produk fashion sampai dengan 

produk untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini angka unduhan aplikasi Shopee telah 

mencapai 50 juta unduhan di Google Play. CEO Shopee Chris Feng menyatakan 

basis konsumen Shopee di Indonesia didominasi kelompok usia 15-25 tahun. Bukan 

hanya konsumen, mitra pedagang di dalam platform rata-rata berada di dalam 

kelompok usia 25-30 tahun. Pengguna terbesar yaitu perempuan sebesar 58% dan 

laki-laki sebesar 42%. (Sari, 2019)  

CV Manna Indo Lakta memiliki suatu brand yang bernama MamaBear yang 

menjadi fokus utama dalam perancangan desain yang telah dikerjakan. Berdasarkan 

data tersebut di atas, CV Manna Indo Lakta melihat adanya peluang dan 

kesempatan untuk meraih keuntungan dari aplikasi tersebut sehingga perusahaan 

memutuskan membuat akun di marketplace tersebut.  

 MamaBear sendiri merupakan brand produk kesehatan ASI booster yang 

diproduksi oleh CV Manna Indo Lakta yang berada di Jl. Kuwukan No. 57, 

Sambikerep, Surabaya, Indonesia. Target konsumen dari CV Manna Indo Lakta 
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adalah mama-mama yang sedang mengandung, yang sudah melahirkan,  dan yang 

menginginkan ASI-nya lancar keluar saat menyusui bayinya.  

 Dalam membantu MamaBear menjual produknya di marketplace online 

yaitu Shopee, maka diperlukan rancangan desain Shopee feed sebagai upaya media 

promosi produk MamaBear untuk menarik perhatian calon konsumen untuk 

menggunakan produk dari brand ini.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang muncul dalam laporan ini yaitu : 

“ Bagaimana merancang Shopee feed sebagai upaya media promosi produk 

MamaBear?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan yang dilakukan penulis tentukan agar penulisan laporan ini sesuai 

dengan ketentuan dan terstruktur antara lain : 

1. Perancangan desain grafis Shopee feed MamaBear sebagai media promosi. 

2. Penerapan karya grafis pada marketplace Shopee MamaBear. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari kerja praktik ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

dapat meningkatkan kualitas mahasiswa maupun perusahaan CV Manna Indo Lakta 

melalui perancangan Shopee feed sebagai upaya media promosi produk MamaBear. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari laporan kerja praktik ini dikemudian hari dapat menjadi 

referensi dan wawasan bagi pembacanya, khususnya yang berkaitan dengan 

perancangan desain konten marketplace Shopee . 

1.5.2 Manfaat Praktis 

A. Membantu mempromosikan produk MamaBear melalui media marketplace 

Shopee guna meraih lebih banyak konsumen. 



3 
 

B. Membantu CV Manna Indo Lakta dalam meraih lebih banyak profit dari 

penjualan produk MamaBear 

C. Penulis mendapatkan pengalaman baru di dunia kerja, mulai dari proses, pra-

produksi, hingga pasca produksi 

 

1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Periode 

Periode pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan penulis tercantum pada 

keterangan di bawah ini : 

A. Detail Perusahaan  : CV Manna Indo Lakta 

Alamat   : Jl. Ruko Graha Natura DS 39, Sambikerep,  

          Lontar, Surabaya 

Telepon   : (031) 99162155 

Email   : hrd.mmbr@gmail.com 

Website   : www.mamabear.co.id 

B. Periode 

Tanggal Pelaksanaan : 7 Maret – 31 Mei 2022 

Waktu    : 08.00 – 16.00 ( Senin – Jum’at ) 

         08.00 – 15.00 ( Sabtu ) 

1.6.2 Sistem 

Kerja praktik yang dilakukan di CV Manna Indo Lakta dilakukan secara 

Hybird. Penulis melakukan kerja di rumah, namun juga mendapat jatah masuk 

sebanyak 2 kali dalam seminggu dengan hari yang tidak ditentukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berikut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami pembahasan dalam laporan kerja praktik ini, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

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

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, periode kerja praktik 

(termasuk sistem yang diterapkan), hingga sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini, membahas tentang profil perusahaan yang penulis tempati 

dalam melaksanakan kerja paktik, yakni CV Manna Indo Lakta yang berisikan 

mengenai sejarah, profil, visi dan misi, job desk, dan struktur organisasi. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas berbagai macam teori yang relevan terkait perancangan 

desain konten marketplace Shopee guna menunjang penulisan laporan kerja praktik 

ini.  

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab ini membahas mengenai pekerjaan yang telah dilakukan saat kerja 

praktik di CV Manna Indo Lakta, disertai penjelasan mengenai proses dan hasil 

yang dilakukan penulis dan kemudian diangkat dalam penulisan laporan kerja 

praktik ini.  

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan 

berisi hasil ringkasan dari suatu kesimpulan yang terkait dengan permasalahan, 

sedangkan saran berisi beberapa masukan yang ditawarkan penulis untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam laporan kerja praktik ini. 

DAFTAR PUSTAKA  

 Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

penulis sebagai dasar acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini yang didapat 

dari buku, jurnal, e-book, dan internet.  
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Gambar 2. 1 Bukti Eksistensi Perusahaan 

BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

CV Manna Indo Lakta / MamaBear merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang produk kesehatan ASI booster yang terletak di Surabaya. Agnes Susanti 

Widjaja adalah ibu dari 3 anak sekaligus founder MamaBear Indonesia  dan beliau 

memiliki ekspektasi tentang menyusui yang mudah, natural, dan penuh 

kebahagiaan. Tapi realitanya, Ibu Agnes mengalami kendala suplai, teknik 

menyusui dan problem berat badan bayi yang tidak kunjung naik. Akhirnya, impian 

ASI eksklusif harus berakhir hanya setelah 40 hari setelah melahirkan. Walaupun 

berat, ini menjadi motivasi bagi Ibu  Agnes untuk mencari solusi ASI yang efektif. 

Berbekal pengalaman dan ilmu sebagai tamatan Sarjana di Food Technology & 

Nutrition, Ibu Agnes banyak menemukan manfaat dari bahan natural, kombinasi 

riset dan teknologi untuk membantu ibu menyusui. MamaBear berdiri pada tahun 

2016 dengan fokus pada produk-produk berkualitas yang terbukti memberikan hasil 

bagi ibu menyusui. Setiap produk MamaBear berpedoman pada riset, bahan alami, 

dan produksi dengan standar higienitas yang tinggi. MamaBear telah dipercaya oleh 

1.000.000 mama bahkan lebih saat laporan ini ditulis. 

  

2.2 Profil Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Berkas penulis, 2022) 
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Gambar 2. 2 Kondisi Ruang Kerja 

 (Sumber : Berkas penulis, 2022) 

Berikut merupakan beberapa informasi mengenai CV Manna Indo Lakta : 

 Nama Perusahaan  : CV Manna Indo Lakta 

 Alamat   : Jl Ruko Graha Natura DS 39, Sambikerep, Lontar,  

      Surabaya 

 Telepon  : (031) 99162155 

 Email   : hrd.mmbr@gmail.com 

 Website  : www.mamabear.co.id 

 

2.3 Visi dan Misi 

A. Visi 

MamaBear mendukung setiap Mama untuk dapat menyusui dengan bahagia dan 

sepenuh hati. MamaBear percaya, Mama yang bahagia akan membesarkan anak - 

anak yang bahagia juga.  

B. Misi 

MamaBear membantu banyak Mama untuk sukses menyusui 2 tahun dengan 

kebaikan superfood di setiap produknya. Memberikan layanan edukasi dan 

memotivasi mama dalam proses mengASIhi. 
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Gambar 2. 3 Logo CV Manna Indo Lakta 

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi CV Manna Indo Lakta 

2.4 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas penulis, 2022) 

 

2.5 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas penulis, 2022) 

 

2.6 Pembagian Kerja 

 Manager Customer Service 

- Mengawasi operasi sehari-hari di departemen layanan pelanggan. 

- Menanggapi masalah layanan pelanggan secara tepat waktu. 

- Buat prosedur, kebijakan, dan standar layanan pelanggan yang efektif. 
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- Kembangkan tujuan kepuasan pelanggan dan koordinasikan dengan tim 

untuk mencapainya secara tetap. 

- Menerapkan program loyalitas pelanggan yang efektif. 

- Pertahankan catatan yang akurat dan dokumentasikan semua aktivitas 

dan diskusi layanan pelanggan. 

 Manager Desain Grafis 

- Membuat template desain untuk aktivitas digital dalam bentuk visual 

image 

- Membuat desain publikasi (katalog, flyer, foto, dan beberapa jenis 

materi publikasi lainnya) 

- Membuat separasi warna (tech pack) untuk setiap desain yang dibuat 

- Mengorganisir desain dan image library 

- Mengedit dan membuat video untuk keperluan event 

- Membuat desain untuk keperluan event 

 Manager Marketing 

- Mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui chanel online 

atau offline 

- Mengkoordinasikan semua media, organizer acara dan rekan bisnis 

untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan 

- Menjaga efektifitas dari invetory level dengan penjualan 

- Mengevaluasi pencapaian target sales 

- Melakukan strategi pemasaran yang efektif serta berorientasi pada 

pencapaian dan peningkatan target sales 

 Manager Purchasing 

- Mengelola kebijakan purchasing 

- Memilih supplier 

- Melakukan negosiasi harga 

- Menyetujui kontrak pembelian 

 Manager Penjualan 

- Memberikan penyelesaian terhadap keluhan dari pelanggan terkait 

kepuasan penjualan atau pelayanan yang diberikan 
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- Membuat perencanaan dan pengarahan kepada para staf di bawahnya 

serta memberikan pelatihan tentang bagaimana mengembangkan 

program penjualan dan pelayanan yang baik untuk pelanggan 

- Mengevaluasi kinerja staf di bawahnya 

 Managaer Accounting 

- Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu 

- Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat 

waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

- Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas 

perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, 

sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan 

dan kesehatan kondisi keuangan 

 Staff Customer Care 

- Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan customer dan 

memberikan informasi kepada customer 

- Melaksanakan atau melayani keluhan-keluhan dari customer yang 

berhubungan produk yang dijual atau yang ditawarkan oleh perusahaan 

yang bersangkutan 

- Staff customer service harus bisa menjadi komunikator, yakni harus bisa 

menjadi orang yang menghubungi customer dan memberikan informasi 

tentang segala hal yang berkenaan dengan perusahaan dan customer. 

 Staff Desain Grafis 

- Dapat memposisikan diri sebagai pemecah masalah dalam kebuntuan 

komunikasi dengan menciptakan komunikasi baru dalam bentuk visual 

- Mampu menciptakan desain yang informatif dan komunkatif yang bisa 

menyentuh sisi psikis audiens 

- Selalu kreatif dan memiliki wawasan baru akan perkembangan audiens 

yang selalu berubah sewaktu-waktu. 
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 Staff Digital Marketing 

- Mengidentifikasi tren juga insights dengan mengoptimalkan seluruh 

aktivitas channel pada pemasaran online berdasarkan dengan data 

insights. 

- Menjalankan brainstorming dengan berkala dalam menyusun strategi 

terbaru berkaitan dengan pemasaran secara online. 

- Merencanakan serta melaksanakan berbagai pengembangan seluruh 

web yang berkaitan dengan perusahaan, email, SEO atau SEM, iklan 

online, juga media sosial. 

- Mendesain, mengembangkan serta mempertahankan secara kontinuitas 

aktivitas di media sosial perusahaan. 

 Staff Promotion 

- Mengembangkan ide-ide kreatif 

- Membuat design bagi bagi seluruh kebutuhan komersial maupun 

promosi, seperti banner website, sosmed. 

- Menghasilkan konsep baru dan mengkomunikasikan pesan dengan 

visual yang tinggi 

- Field lapangan, sosmed, event, art & sponsorship 

 Staff E-Commers 

- Memasarkan produk di online shop melalui live streaming di online 

shop 

- Meningkatkan jumlah viewers dan pembeli di live streaming 

- Mencari strategi untuk meningkatkan jumlah pembelian produk di live 

streaming 

- Membuat planning konten marketing di sosial media (Instagram, 

Tiktok, Dll) yang out of the box 

- Menciptakan konten visual yang kreatif dan viral di sosial media 

(Instagram, Tiktok, Dll) 

- Tampil dalam konten Tiktok / Instagram. 

 Staff Purchasing 

- Memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli. 

- Memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tiba tepat waktu 
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- Menjaga hubungan baik dengan vendor 

 Staff Penjualan  

- Mencetak invoice penjualan 

- Membuat faktur pajak 

- Mengirimmkan invoice ke customer 

 Staff Accounting 

- Mengelola dan menyusun laporan keuangan, catatan/nota/faktur, serta 

akun. 

- Melakukan proses tagihan dan penagihan (mis. sewa, pajak, 

pendapatan). 

- Melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam buku besar. 

- Memelihara dan memperbaruan catatan dan file akuntansi. 

- Melakukan analisis terhadap anggaran untuk mencegah pemborosan dan 

membuat laporan keuangan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Media Sosial 

Media sosial merupakan platform digital yang menyediakan beberapa fasilitas 

untuk penggunanya melakukan aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang dapat 

dilakukan pada media sosial digunakan untuk menjalin suatu jaringan pertemanan 

dengan cara bertukar informasi mengenai pengalaman, identitas, hingga pendapat. 

Tidak hanya itu saja, media sosial juga digunakan untuk media promosi produk dan 

usaha lainnya. 

Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang 

harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan 

media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu 

(Dwiyono, 2018). Media sosial adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi 

dari seseorang kepada seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai tujuan 

individu maupun tujuan kelompok. (Sundawati, 2018) 

 

3.2 Shopee 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : shopee.co.id) 

Shopee merupakan aplikasi marketplace online untuk jual beli yang dapat di 

akses melewati handphone dengan mudah dan cepat. Shopee mengusung konsep 

pelanggan untuk pelanggan atau bisnis untuk pelanggan. Shopee sendiri berdiri 

dibawah naungan SEA Group dan telah bermitra dengan lebih dari 70 penyedia 

layanan kurir yang ada di pasarnya. Shopee juga berkolaborasi dengan berbagai 

logistik lokal dan juga penyedia jasa transportasi daring. 

Gambar 3. 1 Logo Shopee 
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Sejak pertama kali diluncurkan di tanah air, Shopee memang membidik 

perempuan sebagai target market utamanya. Hal ini bisa dilihat dari brand 

identity yang berupa tas jinjing berwarna oranye. Shopee berdiri dibawah naungan 

SEA Group ini memang bertekad menjadi fashion e-commerce, dengan 

alasan fashion marketplaces me-manage jumlah barang atau stock keeping 

unit yang banyak. Sampai saat ini, ada 74 juta barang fashion yang dijual Shopee 

dari 1,6 juta active sellers dari seluruh Indonesia. (Bachdar, 2018) 

 

3.3 Media Promosi 

Secara harfiah, media memiliki arti perantara atau pendahuluan. Bisa diartikan 

juga bahwa media merupakan alat atau sarana yang digunakan seseorang untuk 

menyampaikan suatu pesan dari komunikator kepada publik. 

Media promosi adalah sarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan 

promosi dan pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat. Promosi adalah suatu 

kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan suatu komunikasi yang 

dilakukan oleh perusahaan kepada pembeli atau konsumen. Media promosi 

memiliki beberapa manfaat yaitu membangun dan menarik minat konsumen, 

meningkatkan jumlah penjualan produk, dll. (Puri, 2021) 

 

3.4 Desain 

Menurut Bruce Nussbaum, definisi desain adalah wahana pembantu untuk 

melaksanakan inovasi pada berbagai kegiatan industri dan bisnis. Kata desain 

berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti rancang atau merancang. Proses 

desain diawali dengan penyelidikan dan pemahaman untuk mengubah yang tidak 

sempurna. Ada berbagai aspek dalam proses desain yang menjadikannya sempurna, 

seperti fungsi, tujuan, dan estetika. (Naira, 2020) 

 

3.5 Unsur Desain 

Menurut (Ammariah, 2021) dalam dunia desain grafis terdapat 6 macam unsur 

desain yang akan dijelaskan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil karya 

desain grafis tersebut adalah unsur-unsur desain. Adapun unsur-unsur desain 

tersebut adalah : 

A. Titik 
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Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Titik 

cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan variasi jumlah, 

susunan, dan kepadatan tertentu. Titik dapat membentuk wujud jika didukung 

dengan gerak, sinar, dan warna. 

B. Garis 

Garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar, sehingga 

membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Bisa 

berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, 

dan lain sebagainya. Setiap bentuk garis akan menciptakan kesan yang 

berbeda-beda. 

C. Bidang 

Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area 

tertutup. Unsur ini juga sering digunakan dalam desain. Penggunaan unsur 

bidang dalam desain grafis tidak hanya untuk mendefinisikan sebuah objek aja, 

tetapi juga menambah daya tarik layout, serta membantu mengkomunikasikan 

ide desainer kepada audiens. 

D. Warna 

Warna merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam desain grafis. 

Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi 

dalam dua kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar (RGB) dan warna 

yang dibuat dari unsur tinta (CMYK). 

E. Tekstur 

Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat 

dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Tekstur bisa dibedakan menjadi 2, yaitu 

tekstur visual dan tekstur taktil. Penggunaan tekstur dapat menambah dimensi 

dan memperkaya sebuah layout, sehingga objek jadi lebih hidup. Selain itu, 

tekstur juga bisa membawa audiens supaya lebih mendapatkan feel (rasa) atau 

emosi tertentu dalam sebuah desain. 

F. Ruang 

Ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis, seperti 

objek, background, dan teks. Tanpa adanya ruang, akan sulit untuk mencerna 

informasi yang ingin disampaikan. 
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3.6 Prinsip Desain 

Dalam desain grafis terdapat 8 prinsip utama. Menurut (Ammariah, 2021) 

prinsip dasar desain memiliki 8 prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: 

A. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan (unity) dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, 

dan keselarasan semua unsur desain. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, 

karya yang kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. 

B. Keseimbangan (Balance) 

Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang dibuat akan 

memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada dua pendekatan dalam 

prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris ,asimetris, 

sederajat dan radial. 

C. Proporsi (Proportion) 

Proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian 

yang lain. Dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk 

membandingkan tiap-tiap unsur. 

D. Penekanan (Emphasis) 

Penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi 

prioritas dalam desain yang akan dibuat. Bagian ini merupakan informasi atau 

kesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. 

E. Irama (Rhythm) 

Irama adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama 

bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang 

konsisten, atau unsur-unsur yang berbeda (dari segi bentuk, ukuran, posisi, atau 

unsur) tetapi membentuk pola berirama. 

F. Keserasian (Harmony) 

Keserasian adalah keteraturan di antara bagian-bagian suatu karya. 

Keserasian sebagai usaha dari berbagai macam bentuk, bangun, warna, tekstur, 

dan elemen lain yang disusun secara seimbang dalam suatu komposisi utuh 

agar nikmat untuk dipandang.  

G. Keberagaman (Variety) 
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Keberagaman dalam desain bertujuan untuk menghindari suatu desain 

yang monoton. Adanya perbedaan besar kecil, tebal tipis pada huruf, 

pemanfaatan pada gambar, perbedaan warna yang serasi, dan keragaman 

unsur-unsur lain yang serasi akan menimbulkan variasi yang harmonis. 

H. Skala (Scale) 

Skala adalah ukuran relatif dari suatu obyek, jika dibandingkan terhadap 

obyek atau elemen lain yang telah diketahui ukurannya. 

 

3.7 Layout 

Layout sering didengar saat ingin membuat desain suatu event atau saat ingin 

memposting sesuatu ke website dengan membahas desain layout-nya serta hal lain 

terkait desain. Layout adalah suatu penentuan tata letak desain pada elemen tertentu 

sehingga menghasilkan visual yang menarik. Tujuan dari layout yaitu untuk 

menyajikan berbagai elemen desain seperti gambar dan juga teks yang mampu 

menyajikan informasi yang bisa diterima oleh audiens. (Ramdhiani, 2021) 

Layout memiliki 2 macam jenis dalam media cetak, yaitu Single Panel  dan 

Multi Panel. Pada perancangan feed Instagram menggunakan layout Single Panel 

atau layout tunggal, karena jumlah halamannya hanya terdiri dari satu panel. Dalam 

penerapan layout pada Instagram menggunakan elemen desain dan komposisi yang 

sederhana. Berdasarkan penggunaannya, terdapat 7 tipe grid untuk layout 

Instagram yaitu squares, tiles, line by line, follow the line, rainbow feed, puzzle, 

white borders. (Megadini & Anggapuspa, 2021) 

 

3.8 Tipografi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tipografi merupakan ilmu 

cetak atau seni percetakan. Tipografi juga dapat diartikan sebagai sebuah teknik 

dalam mengatur huruf dan teks agar menarik serta mudah dimengerti oleh pembaca, 

baik cetak maupun digital. Diharapkan dengan menggunakan tipografi akan 

memberikan kesan yang baik dan nyaman untuk pembaca. (Setiawan, 2021) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Selama melakukan kerja praktik di CV Manna Indo Lakta, penulis mengangkat 

satu brand yaitu MamaBear sebagai topik penulisan laporan kerja praktik ini. 

Penulis merancang Shopee feed untuk diupload setiap harinya di akun client.  

 

4.2 Nama Brand 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

MamaBear merupakan brand dari CV Manna Indo Lakta yang Shopee feed-

nya penulis kerjakan pada periode Maret – Mei 2022. MamaBear adalah brand 

produk kesehatan ASI booster yang diproduksi oleh CV Manna Indo Lakta yang 

berada di Jl. Kuwukan No.57, Sambikerep, Surabaya. CV Manna Indo Lakta 

menggunakan bahan baku yang berpedoman pada riset, bahan alami, dan produksi 

dengan standar higienitas yang tinggi. Produk MamaBear telah bersertifikat halal 

dan BPOM, artinya semua produk MamaBear telah terjamin mutu & sesuai dengan 

standard keamanan pangan. MamaBear berdiri pada tahun 2016 dengan fokus pada 

produk-produk berkualitas yang terbukti memberikan hasil bagi ibu menyusui, serta 

telah dipercaya oleh 1.000.000 mama bahkan lebih saat laporan ini ditulis. 

Gambar 4. 1 Logo MamaBear 
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Gambar 4. 2 Brief Shopee Feed MamaBear Bulan April 2022 

4.3 Brand Image 

Brand Image yang ingin ditampilkan MamaBear adalah produk kesehatan ASI 

booster yang dapat memberikan kehangatan seorang Mama untuk anaknya 

melewati ASI dan juga perjuangan Mama menyusui anaknya. Target konsumen dari 

MamaBear adalah mama-mama yang sedang mengandung, yang sudah melahirkan, 

dan yang menginginkan ASI-nya lancar keluar saat menyusui bayinya.  

  

4.4 Brief 

Brief merupakan langkah awal dalam pembuatan konten yang akan dibuat serta 

konsep ide kreatif yang menjadi acuan desainer dalam proses perancangan Shopee 

feed untuk client. Di MamaBear, disajikan berupa layout per- tanggal, per-minggu, 

dan per-bulan dengan format Microsoft Excel. Di dalam brief, biasanya berisi kata-

kata, link review produk, dan contoh gambar referensi sebagai pendukung dalam 

proses perancangan desain Shopee feed.  

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

 

4.5 Gambar Referensi 

Untuk memudahkan seorang desainer dalam merancang Shopee feed, divisi 

graphic designer biasanya menyertakan gambar referensi pada setiap briefnya 

sehingga nantinya dapat dijadikan acuan dalam proses perancangannya. Biasanya 
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Gambar 4. 3 Gambar Referensi MamaBear 

Gambar 4. 4 Logo Adobe Illustrator 

gambar-gambar tersebut berasal dari produk lain, dan sisanya men-download 

sendiri dari situs penyedia gambar gratisan seperti Freepik dan Pexels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

 

4.6 Penggunaan Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : wikimedia.com) 

Di MamaBear mayoritas desainnya menggunakan software Adobe Illustrator, 

termasuk penulis. Alasan menggunakan software Adobe Illustrator dibanding 

software lainnya yaitu bisa digunakan untuk membuat desain dan ilustrasi berbasis 

vector serta dapat membuat lembar kerja (Artboard) yang lebih banyak dan mudah 

dalam satu tampilan sekaligus sehingga lebih menghemat waktu dan memudahkan 

selama mengerjakan. Selain itu, Adobe Illustrator juga memiliki tampilan UI/UX 

dan tool yang sama dengan software adobe lainnya. 
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Gambar 4. 5 Logo Adobe Photoshop 

Gambar 4. 6 Lembar Kerja Baru (Artboard) 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Wikimedia.com) 

Selain menggunakan software Adobe Illustrator, penulis juga menggunakan 

software Adobe Photoshop. Adobe Photoshop digunakan untuk mengelola foto dan 

gambar agar terlihat lebih menarik dan bisa diatur gelap terangnya suatu gambar, 

di software ini pengelolaan grafisnya berbasis bitmap.  

 

4.7 Proses Perancangan Desain 

Langkah awal yang dilakukan dalam perancangan sebuah desain Shopee feed 

MamaBear, antara lain : 

A. Membuat Lembar Kerja (Artboard) 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

Langkah pertama yaitu membuka software Adobe Illustratornya terlebih 

dahulu. Selanjutnya masukkan jumlah artboard yang dibutuhkan, biasanya untuk 

Shopee feed per-harinya membutuhkan 1-2 artboard tergantung dengan isi brief-
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Gambar 4. 7 Merancang Desain Sesuai Brief 

nya. Untuk ukuran setiap postingan Shopee feed diperlukan ukuran sebesar 1080 x 

1080 pixel.  

B. Membuat Rancangan Desain Sesuai Brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

Setelah proses membuat lembar kerja baru (Artboard), selanjutnya yakni 

merancang desain Shopee feed sesuai dengan brief yang diberikan. Untuk postingan 

Shopee feed setiap harinya selalu berbeda, begitupun dengan gambar dan fotonya. 

Setiap postingan dibuat berbeda agar tidak membosankan, namun desain yang 

digunakan selalu mengikuti template agar terlihat senada setiap postingannya.  

C. Melakukan Retouch Foto 

Langkah selanjutnya menggunakan software Adobe Photshop yang guna 

menghapus background sebuah foto produk dan memperbaiki warna agar terlihat 

cerah sehingga dilakukannya retouch foto agar terlihat menarik. Proses menghapus 

background dilakukan pada software Adobe Photoshop dengan menggunakan Pen 

Tool (P) dan disesuaikan dengan gambar yang ingin dipakai. Proses retouch foto 

juga dilakukan pada software Adobe Photoshop dengan mengatur brightness, 

contrast, level dan shadown-nya sesuai kebutuhan dan nantinya akan diaplikasikan 

di artboard yang telah dibuat di software Adobe Illustrator. 
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Gambar 4. 8 Foto Sebelum Di Retouch 

Gambar 4. 9 Foto Setelah Di Retouch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

D. Proses Asistensi 

Langkah selanjutnya adalah desain yang telah dibuat diasistensikan di grup 

WhatsApp untuk diberikan feedback oleh kakak pembimbing. Setelah diberikan 

feedback penulis segera melakukan revisi. Proses asistensi dilakukan tidak hanya 

satu kali saja, melainkan beberapa kali hingga mendapatkan desain yang menarik.  
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Gambar 4. 10 Proses Asistensi 

Gambar 4. 11 Final Desain 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

E. Final Desain 

Setelah diasistensikan di grup dan diberi feedback oleh kakak pembimbing, 

langkah selanjutnya adalah merevisi desain tersebut. Jika sudah fix dan tidak ada 

revisi lagi maka desain tersebut dianggap sudah final dan dilanjutkan untuk meng-

upload di Google Drive sesuai tanggal dan bulannya, guna memudahkan saat 

posting di Shopee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 
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Gambar 4. 12 Hasil Export Dari Adobe Illustrator ke JPEG 

Gambar 4. 13 Desain Shopee Feed Tanggal 28 Mei 2022 

F. Hasil Karya 

Hasil karya yang telah selesai didesain akan langsung di export dari Adobe 

Illustrator ke dalam format JPEG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

Dari berbagai desain yang dibuat, penulis menjabarkan beberapa penjelasan isi 

dari Shopee feed yang telah dikerjakan.  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 
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Gambar 4. 14 Desain Shopee Feed Tanggal 26 Mei 2022 

Gambar 4.13 merupakan hasil karya desain Shopee feed pada tanggal 15 April 

2022. Maksud dari desain ini adalah mengajak Mama untuk membeli produk “Teh 

Pelancar ASI” agar saat menyusui ASI yang dikeluarkan lancar, serta menjelaskan 

secara singkat manfaat yang ada di produk “Teh Pelancar ASI” dengan 

menampilkan pop-up berupa tulisan. Dengan menampilkan produk “Teh Pelancar 

ASI”, manfaat, logo BPOM, dan logo halal membuat pembaca tertarik untuk 

membeli produk tersebut tanpa mempertimbangkannya lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Sumber : Berkas Penulis, 2022) 

Gambar 4.14 merupakan hasil karya desain Shopee feed pada tanggal 26 Mei 

2022. Maksud dari desain ini adalah menjelaskan secara singkat review dari 

pembeli. Dengan menampilkan foto review membuat pembaca tertarik dan tidak 

ragu untuk membeli produk dari MamaBear, karena sudah terbukti manfaatnya dan 

ditunjukkan lewat desain review produk MamaBear. 

 

4.8 Implementasi Karya Desain 

Berikut merupakan karya desain Shopee feed MamaBear yang penulis kerjakan 

selama melakukan proses kerja praktik di MamaBear. 
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Gambar 4. 15 Pengimplementasian Karya Desain Shopee Feed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Akun Shopee MamaBear)  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan Shopee Feed Sebagai 

Upaya Media Promosi Produk MamaBear”, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut ini :  

1. Perancangan ini bertujuan untuk mempromosikan MamaBear sebagai produk 

kesehatan ASI booster yang fokus pada produk-produk berkualitas dan 

terbukti memberikan hasil bagi ibu menyusui, serta telah dipercaya oleh 

1.000.000 mama. 

2. Agar terciptanya desain Shopee feed yang maksimal, seorang desainer 

diperlukan untuk memahami beberapa aspek diantaranya: unsur desain, 

prinsip desain, layout dan tipografi yang menarik perhatian konsumen. 

3. Seorang desainer juga diwajibkan bisa membaca sebuah brief yang diberikan, 

dan mencari gambar atau foto yang sesuai dengan  brief, serta memahami 

wawasan tentang profil perusahaan yang akan dibuatkan desain Shopee feed. 

4. Membuat desain yang sesuai dengan konten dan memadukan dengan 

perkembangan desain yang ada. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan selama proses kerja praktik adalah 

perlunya mengikuti perkembangan desain yang ada, memahami ilmu tentang 

desain, dan memperbanyak referensi. Banyaknya website atau aplikasi yang 

digunakan untuk mencari referensi, seperti Freepik, Pinterest, dan masih banyak 

lainnya. Selain itu, seorang desainer juga memerlukan komunikasi dan kerjasama 

tim yang baik guna menghasilkan karya yang lebih maksimal.  
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