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ABSTRAK 
 

Semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, semakin banyak jenis usaha yang 

muncul. Ada jenis usaha yang diminati oleh sebagian perusahaan karena memiliki potensi 

diminati oleh masyarakat luas yang sangat besar. Semakin banyakperusahaan yang membuka 

bisnis waralaba karena tidak memerlukan modal yang sangat banyak. Banyak masyarakat 

Indonesia yang minat terutama bisnis waralaba makanan ataupun minuman. Dengan 

terbukanya peluang bisnis waralaba yang sangat banyak di Indonesia, maka kebutuhan tenaga 

kerja pada bisnis tersebut berkembang pesat terutama dalam bagian desain. Desain diperlukan 

oleh perusahaan yang akan memulai bisnis nya. Desain dapat berupa desain logo, desain 

kemasan, desain untuk media promosi, dan lain - lain. Dalam topi kerja praktik yang penulis 

angkat yaitu “Perancangan Layout Media Sosial Untuk Promosi Bakso Gibrass”, penulis 

memiliki harapan dalam kerja praktik ini yaitu untuk meningkatkan minat dan kesadaran 

masyarakat akan produk Bakso Gibrass melalui konten dan desain layout yang dibuat dan 

diunggah di media sosial Bakso Gibrass. Selain itu untuk mengembangkan ide kreatif konten 

agar lebih inovatif dalam meningkatkan brand awareness perusahaan. Penulis akan mendesain 

feeds Instagram untuk Bakso Gibrass serta untuk media promosi lainnya dengan konten yang 

menarik dan sedang diminati masyarakat. Dalam perancangan konten dan desain ini akan 

memberikan hasil berupa desain untuk media promosi, desain bukumenu e-book (Electronic 

Book), desain banner, dan video promosi. 

 
Kata kunci : media promosi, media sosial, layout, creative content 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Manusia perlu 

makanan untuk bertahan hidup. Ada banyak sekali ragam dan jenis 

makanan di dunia yang menarik minat masyarakat dalam berbagai negara 

untuk merasakan makanan – makanan tersebut. Makanan Indonesia 

merupakan makanan yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia 

sendiri maupun masyarakat mancanegara. Hal tersebut membuat banyak 

sekali masyarakat yang menyadari peluang bisnis dibagian Food and 

Beverage (F&B) dalam memasarkan dan memperkenalkan beragam 

makanan Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan membuat tempat makan 

dengan suasana yang nyaman sehingga pelanggan berpikir untuk kembali 

makan di tempat makan tersebut. Namun, hal yang menjadi faktor utama 

tentunya adalah bagaimana citarasa makanan yang dimasak dan 

dihidangkan setiap tempat makan dapat digemari oleh pelanggan sehingga 

pelanggan memiliki perasaan akan kembali makan di tempat yang sama. 

Oleh sebab itu, citarasa pada suatu makanan harus konsisten dan cocok 

untuk lidah mayoritas masyarakat Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu, ada banyak sekali tempat makan baru yang 

menyajikan makanan Indonesia, maka dengan didukung teknologi yang 

berkembang pesat ini, banyak sekali media promosi yang digunakan dalam 

memasarkan suatu tempat makan maupun makanan yang dijual. 

Bakso Gibrass merupakan sebuah perusahaan waralaba yang bergerak 

dibidang Food and Beverage (F&B) dengan jenis makanan Indonesia yaitu 

Bakso. Bakso Gibrass memiliki beberapa cabang dan khusus menjual 

produk Bakso dengan berbagai macam isian. Menu Bakso Gibrass sangat 

beragam dengan menu utama bakso sapi. Beberapa menu yang disukai oleh 

pelanggan adalah Bakso Kikil Komplit, Bakso Tetelan Komplit, Bakso 
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Jumbo Jamur, Bakso Tellur, Bakso Mozarella dan Bakso Super. Menu ini 

dijual dengan kisaran Rp.10.000 – Rp.20.000 rupiah. 

Bakso Gibrass memiliki keunggulan diantaranya adalah cabang Bakso 

Gibrass yang sudah terletak di beberapa kota di Indonesia sehingga 

memudahkan pelanggan untuk mencicipi Bakso ini, Bakso Gibrass juga 

mengutamakan kenyamanan pelanggan sehingga restoran dibuat nyaman 

untuk berbagai usia. Menu yang dijual di Bakso Gibrass juga terjangkau 

sehingga pelanggan akan mendapatkan pengalaman makan di tempat 

makan yang nyaman dengan menu makanan yang terjangkau. 

Seiring berjalannya waktu, banyak sekali tren makanan yang beredar di 

masyarakat antara lain makanan yang dicampur dengan keju mozarella. 

Melihat begitu besar minat masyarakat dengan makanan yang dicampur 

keju ini, Bakso Gibrass mengikuti tren dengan memberikan menu Bakso 

Mozarella yang bisa bisa dinikmati dengan harga terjangkau. Masyarakat 

Indonesia mayoritas menyukai makanan yang memiliki rasa pedas sehingga 

Bakso Gibrass menyediakan varian bakso pedas yang bisa dipilih pada 

setiap menunya. 

 
 

1.2 Rumusan masalah 

 

Bagaimana merancang sebuah feeds Instagram Bakso Gibrass dengan 

konten yang menarik sehingga mampu diminati masyarakat luas dan 

meningkatkan jumlah pelanggan 

 

1.3 Batasan masalah 

 

Agar Berdasarkan pada rumusan masalah maka, batasan masalah kali 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang feeds Instagram yang lebih menarik dari feeds Instagram 

sebelumnya 

2. Pemilihan menu best seller yang menarik mata masyarakat 

3. Desain layout pesaing yang beragam 

4. Konten yang menarik untuk berbagai kalangan usia 
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5. Pemilihan kalimat pada desain serta caption yang menarik untuk 

dibaca 

 
1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada batasan masalah di atas maka, tujuan pada 

perancangan ini adalah untuk mengiklankan perusahaan dibidang Food and 

Beverage (F&B) Bakso Gibrass secara maksimal. Hal ini ditunjukan 

melalui desain layout yang menarik minat masyarakat sehingga dapat 

memasarkan produk Bakso Gibrass dengan baik. Selain itu bagaimana 

menarik minat masyarakat melalui kalimat yang dirangkai pada setiap 

konten yang diberikan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan adalah setelah melakukan perancangan feeds 

Instagram dengan konten dan desain yang lebih menarik serta yang sedang 

diminati masyarakat luas, Bakso Gibrass dapat memiliki peningkatan 

jumlah pelanggan dengan berbagai usia yang datang karena desain dan 

konten yang menarik yang dipromosikan melalui Instagram maupun dari 

mulut ke mulut. 

 
1.6 Pelaksaaan 

 

Pelaksanaan Kerja Praktik : 

 
Tanggal Pelaksanaan : 01 Juni 2022 – 31 Juli 2022 

 
Waktu : 09.00 – 17.00 

 
Bagian : Graphic Designer & Creative Content 
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1.7 Sistematika Penulis 

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

para pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, 

diantaranya : 

 
 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, periode kerja 

praktik, hingga sistematika penulis. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
Pada bab II ini berisi tentang gambaran umum mengenai 

perusahaan PT. Sinar Abadi Guna yang di lakukan kerja praktik oleh 

penulis. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 
Pada bab III ini membahas tentang teori yang digunakan untuk 

menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan di dalam laporan ini. 

 
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
Bab IV ini membahas mengenai pekerjaan yang dilakukan penulis 

selama kerja praktik di perusahaan PT. Sinar Abadi Guna yang di sertai 

dengan penjelasan mengenai proses pembuatan desain. 

BAB V PENUTUP 

 
Pada bab V berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

membahas secara keseluruhan dari laporan kerja praktik dan hasil yang di 

buat selama kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Pada daftar pustaka berisi tentang daftar referensi yang digunakan 

sebagai daftar pelaksanaan kerja praktik berupa jurnal dan buku. 



5 
 

 

 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

2.1 Profil Perusahaan 

Bakso Gibrass merupakan perusahaan waralaba yang bergerak dibidang 

Food and Beverage (F&B) dengan jenis makanan Indonesia yaitu Bakso. 

Bakso Gibrass memiliki beberapa cabang dan khusus menjual produk Bakso 

dengan berbagai macam isian. 

 

Gambar 2.1 Tampak depan Resto perusahaan (2022) 

 

Gambar 2.2 Logo perusahaan 

Bakso Gibrass telah bersertifikasi halal. Logo milik perusahaan ini 

merupakan jenis logo campuran yaitu logo mark dan logo type dimana pada 

logo mark mengambil simbol cabai karena perusahaan ini memiliki produk 

unggulan yaitu bakso peda dan nikmat. 
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dan Misi berisikan tujuan dasar utama terbentuknya suatu lembaga 

atau instansi. Tujuan umum dari visi adalah cita – cita kedepan dari suatu 

lembaga atau instansi tersebut. Selain itu misi merupakan Langkah awal 

sampai akhir yang harus dilakukan untuk mencapai visi utama yang dimiliki 

lembaga atau instansi tersebut. 

 
2.2.1 Visi 

Menjadi perusahaan waralaba yang menyediakan produk terbaik yang 

akan diminati masyarakat luas serta siap bersaing di pasaran. 

2.2.2 Misi 

Adapun misi dari Bakso Gibrass sebagai berikut : 

1. Memastikan kualitas produk selalu baik dan sesuai SOP 

2. Selalu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan 

keinginan pasar 

3. Konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat 

 

 
2.3 Alamat dan Kontak perusahaan 

Berikut adalah beberapa informasi mengenai Bakso Gibrass 

Tempat : Bakso Gibrass 

Alamat : Jl. Hasanuddin No.3, MojokertoTelpon 

Phone : +62 811-936-841 

Email : Haqberyl1@gmail.com 

 
2.4 Struktur Organisasi 

Suatu sistem yang digunakan untuk menjelaskan proporsi pekerjaan di 

dalam suatu instansi atau perusahaan tersebut. Struktur organisasi 

dikembangkan untuk menetapkan pengoperasian usaha mencapai tujuan 

perusahaan dalam pertumbuhan di masa yang akan datang. 

mailto:Haqberyl1@gmail.com
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Gambar 2. 3 Struktur Organisasi 

 

 
Berikut adalah penjelasan strukrur organisasi Bakso Gibrass : 

 
 

1. FNB Director : Food & Beverage Director bertanggung jawab atas 

penetapan menu apa saja yang akan dijual, melakukan analisis kompetitor, 

merumuskan peraturan untuk setiap karyawan perusahaan, menyusun 

rincian anggaran untuk setiap divisi. 

2. Assistant FNB Director : memiliki tugas untuk membantu direktur dalam 

mengawasi dan menegur seluruh divisi perusahaan, membantu mengatur 

anggaran kasar dan evaluasi menu yang diminati hingga kurang diminati 

yang nantinya akan dilaporkan kepada direktur. 

3. Human Resource Development : mencari calon karyawan yang berpotensi 

sesuai divisi nya, mengatur dan mengevaluasi kegiatan akuntan dan bagian 

pemasaran. 

4. Front Office Manager : mengawasi seluruh kegiatan operasional di dalam 

restoran, memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik sesuai SOP, 

menyeleksi, menempatkan dan melatih karyawan yang berhadapan 

langsung dengan pengunjung. 

5. Chief Cook : membuat dan menakar resep makanan, menentukan bahan – 

bahan masakan, memasak dan menyajikan makanan yang sudah sesuai 

dengan SOP, membuat makanan yang disajikan terlihat menarik dan 

menggugah selera. 
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6. Accountant : mencatat dan mendokumentasi setiap transaksi keuangan baik 

pemasukan maupun pengeluaran, menyiapkan dan memeriksa faktur, 

menyiapkan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan. 

7. Head Waiter : memantau stok bahan yang ada, memeriksa daily report yang 

diberikan bawahan, memastikan pelayanan terhadap pengunjung sesuai 

SOP. 

8. Cashier : menerima pembayaran, mengatur struk pembayaran harian, 

bertanggungjawab terhadap setiap system pembayaran baik tunai, debit 

maupun e-money. 

9. Cook Helper : membantu memasak pesanan pengunjung, menyiapkan 

bahan – bahan untuk dimasak, melakukan eksperimen dan taste test untuk 

ide menu baru. 

10. Stock & Production : mengatur dan mendata stok Gudang untuk bahan 

makanan dan memastikan kualitas bahan yang masih terjaga, mendata stok 

makanan yang habis dan masih ada, mengatur jumlah produksi sesuai 

evaluasi harian agar tidak ada yang terbuang. 

11. Sales & Promotion : mengatur segala kegiatan penjualan yang sudah 

dirancang oleh direktur dan berusaha memenuhi target, memikirkan ide 

promosi kasaran yang nanti akan dikemas menjadi sesuatu yang menarik 

oleh divisi kreatif. 

12. Waiter : melayani pengunjung yang datang, mengambil dan menyajikan 

pesanan pengunjung, melakukan table set up dan clear up. 

13. Content Creative : membuat konten yang menarik serta desain untuk 

dipromosikan pada media sosial, membantu merancang isi konten yang 

menarik, membuat layout desain yang menarik. 

14. Trainee : membantu kegiatan yang dilakukan sesuai divisinya, memastikan 

pekerjaan yang diberi sesuai divisi mampu terselesaikan dengan baik. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini , laporan yang akan disusun dapat mengandung teori dan 

elemen yang penting. Teori ini yang akan dijelaskan agar terhindar dari 

penjiplakan maka patut dijelaskan tentang pembeda antara laporan ini dengan 

laporan yang sudah ada namun beda teori yang ada di dalamnya. 

 
3.1 Brand Awareness 

Brand awareness merupakan suatu kegiatan pembuatan konten yang 

memiliki tujuan untuk memperkenalkan dan mempublikasi secara langsung 

suatu produk ataupun jasa yang sesuai dengan target pasar yang dituju untuk 

menaikan nilai eksistensi perusahaan. Brand awareness juga membutuhkan 

kepercayaan oleh calon konsumen untuk mendapatkan penilaian dan 

pengalaman dalam nilai produk atau jasa yang dimiliki. (Soraya, 2018) 

 
3.2 Periklanan 

Media Sosial sering digunakan untuk berkomunikasi cara online yang 

diinginkan dan media sosial juga tempat untuk mendapatkan sebuah 

informasi baru dengan cepat. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan 

media sosial sebagai sarana promosi produk yang di miliki perusahaan 

sekaligus juga mendapatkan respon dari calon konsumen mengenai produk 

yang telah di publikasi melalui media sosial. (Tasruddin, 2016) 

Media sosial merupakan sebuah wadah internet yang dimana dapat 

memungkinkan para pengguna untuk bisa berkomunikasi dengan pengguna 

lain dengan cakupan yang luas membentuk sebuah interaksi ikatan sosial 

secara online. Media sosial itu sendiri memiliki dambak yang besar bagi 

perkembangan teknologi di era sekarang, khususnya bagi para penggunanya. 
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3.3 Konten 

Selain membuat layout yang menarik, hal yang harus diketahui terlebih 

dahulu adalah isi konten yang menarik. Isi konten ini yang nantinya akan 

dikembangkan menjadi sebuah desain untuk media promosi. Isi konten ini 

harus menarik sehingga audiens memutuskan untuk membaca lebih lagi 

mengenai produk yang dipasarkan. 

 
Beberapa cara dalam membuat konten yang menarik dan efektif adalah 

dengan membuat konten yang berkualitas dan menyesuaikan dengan trend 

yang ada. Contohnya dalam mempromosikan produk makanan melalui media 

sosial, maka konten yang dibuat berupa bagaimana cara mendeskripsikan 

seberapa lezat makanan yang disajikan. Selain itu sertakan informasi menarik 

pada setiap konten yang dibuat. Selain itu konten harus bisa mendefinisikan 

audiens yang dituju. Ketahui lebih dalam tentang lokasi geografis, pekerjaan, 

pendapatan dan karakteristik setiap audiens. Dengan mengetahui 

karakterisitik audiens yang dituju akan lebih mudah menentukan isi konten 

dan desain yang dibuat nanti. 

 
3.4 Layout 

Dalam Wikipedia, layout atau dalam bahasa Indonesia disebut tata letak 

merupakan suatu gaya pemformatan dalam penulisan. Tata letak digunakan 

pada penulisan data huruf. Selain itu tata letak membuat tulisan lebih menarik 

dan rapi. Dalam penggayaan tulisan sering digunakan tata letak yang umum. 

Namun dalam artian secara meluas, layout merupakan susunan yang 

memadukan unsur – unsur grafis seperti tulisan, gambar dan tabel menjadi 

suatu media komunikasi yang menarik. 

Layout memiliki beberapa prinsip yaitu urutan, penekanan, 

keseimbangan, kesatuan, dan konsistensi. Urutan menunjukkan pada aliran 

membaca, penekanan menunjuk pada objek – objek penting dalam urutan 

pembacaan, keseimbangan menunjukkan pada pembagian berat ruang 

termasuk ruang isi dan kosong (ruang sela), kesatuan menunjukkan pada 

usaha menciptakan kesatuan objek termasuk ruang secara keseluruhan, 
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konsistensi menunjukkan pada kontrol estetik tampilan keseluruhan, 

konsistensi akan terasa pada penerbitan berkala, selain sebagai kontrol estetik 

terutama berguna bagi koordinasi keseluruhan material yang layout (Layout, 

Dasar & Penerapannya, Surianto Rustan, 2008). Desain dan layout yang kita 

lihat di masa kini sebenarnya adalah hasil perjalanan dari proses eksplorasi 

kreatif manusia yang tiada henti di masa lalu. Menyelami proses itu akan 

memperkaya wawasan seorang desainer sekaligus membuatnya lebih 

bijaksana dalam berkarya (Layout, Surianto Rustan, 2009). Dalam desain 

layout juga memiliki beberapa elemen – elemen desain antara lain : 

3.4.1 Titik 

Titik itu sendiri dapat diartikan sebagai unsur utama desain yang 

relatif kecil ukurannya. Titik biasa ditampilkan dalam variasi besar 

jumlahnya. Dalam pembentukan suatu titik yang bergabung memanjang 

tidak bisa diartikan lagi sebagai titik karena memiliki bentuk yang telah 

berubah. 

3.4.2 Garis 

Garis merupakan unsur desain yang sangat mempengaruhi suatu 

pembentukan objek. Garis memiliki nilai utama yaitu arah dan dimensi yang 

berbeda kualitasnya. Pembuatan garis dapat ditentukan oleh seorang 

desainer pembuatnya, alat penunjang pembuatannya, dan media 

pembuatannya. Melalui goresan berupa garis dapat mengkomunikasikan 

pola rancangan yang dibuat. Garis dibedakan menjadi 3 yaitu garis lurus, 

garis lengkung, dan garis variasi. Variasi disini diartikan sebagai cara 

penggambaran sebuah garis itu di bentuk dan di hasilkan. 

3.4.3 Bidang 

Bidang merupakan rangkaian dari garis – garis yang telah di bentuk 

dan menghasilkan sebuah bidang. Dalam nilai utama garis yaitu memiliki 

arah dan dimensi, bidang ini juga memiliki nilai utama yaitu bentuk pola. 

Bidang ini dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu bidang datar, dan 

bidang lengkung. Selain itu bidang juga di kelompokan menjadi bidang 

geometri dan non – geometri 
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3.4.4 Bentuk 

Bentuk merupakan gabungan dari beberapa garis yang menghasilkan 

beberapa dimensi, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Pusat penentuan 

bentuk ditandai oleh batas – batas terluar dari objek tergantung dari 

penempatan titik garis. Bentuk dua dimensi itu ditandai oleh beberapa garis 

yang memiliki satu area. Bentuk tiga dimensi dapat di tandai ketika bidang 

tersebut dibentuk memiliki ruang. Beberapa jenis bentuk terdiri atas bentuk 

naturalis, bentuk geometris, bentuk dekoratif, dan bentuk abstrak. 

3.4.5 Tekstur 

Tekstur merupakan sesuatu permukaan bidang yang dapat di lihat 

dan di raba. Penentuan nilai perasa yang dapat dirasakan oleh sifat fisiknya 

yaitu tekstur halus dan tekstur kasar. Karakter nilai raba pada tekstur dapat 

dirasakan secara fisik dan secara imajiner. 

3.4.6 Warna 

Menurut Wikipedia warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di 

dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang 

gelombang cahaya tersebut. Sedangkan menurut KBBI, warna memiliki 3 

pengertian dasar yaitu warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya 

yang dipantulkan oleh benda – benda yang dikenainya atau yang lazim 

disebut corak rupa seperti biru dan hijau, warna juga mempengaruhi suatu 

kasta, gologan atau tingkatan yang ada dalam masyarakat melalui corak dan 

ragam. Sehingga dalam arti luas, warna merupakan unsur atau komponen 

pada suatu benda atau hal yang dapat menarik perhatian yang melihatnya. 

Setiap warna juga menimbulkan kesan yang berbeda – beda, seperti warna 

kuning dilambangkan sebagai warna ‘keceriaan’, warna hitam yang 

melambangkan ‘kesedihan, sesuatu yang suram’ ataupun hijau dan biru 

yang menggambarkan ‘ketenangan’. 

 
Pada tahun 1660, Isaac Newton melakukan percobaan yang dilakukan 

dengan prisma kaca dan membuktikan bahwa sinar putih terdiri dari 

beberapa warna sehingga muncul banyak teori dan yang hingga saat ini 

digunakan adalah bahwa warna dibagi menjadi warna primer, sekunder, 
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tersier dan netral. Warna primer adalah warna yang tidak dapat diperoleh 

setelah mencampurkan warna tersebut dengan warna lain, seperti warna 

merah, biru dan kuning. Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan 

dari pencampuran dua warna primer, seperti warna hijau yang dihasilkan 

dari percampuran warna biru dan kuning, warna ungu yang dihasilkan dari 

percampuran warna merah dan biru. Lalu warna tersier, warna yang 

dihasilkan dari percampuran warna primer dan sekunder. Dan warna netral. 

Dikutip dari Glints.com 2020 Warna merupakan kumpulan aturan 

dan pedoman yang diterapkan oleh banyak desainer dalam 

mengkomunikasikan desain. Pemilihan warna mempengaruhi efektifitasan 

suatu desain. Warna yang dipilih harus sesuai dengan tujuan desain tersebut 

untuk apa. Contohnya pada desain produk kecantikan seperti makeup, 

skincare yang memiliki target pasar mayoritas perempuan dapat 

menggunakan warna merah muda, atau warna – warna cerah maupun warna 

pastel, sedangkan untuk desain produk makanan dapat menggunakan warna 

– warna yang menarik mata seperti warna merah, jingga ataupun kuning. 

Tanpa pemilihan warna yang tepat dalam desain, akan susah menarik 

audiens serta menyampaikan nilai suatu brand yang akan diiklankan nanti. 

a. Warna Primer 

Warna primer merupakan warna dasar atau warna utama dari proses 

pembentukan warna lain. Warna Primer ini terdiri dari warna merah, 

warna kuning, dan warna biru. 

 

 
 

 

Gambar 3. 1 Warna Primer 

( Sumber : blogernas.com ) 
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b. Warna Skunder 

Warna skunder merupakan warna kedua pada tingkatannya. Warna 

ini terjadi dari gabungan warna- warna primer. Tingkatan ini dijelaskan 

pada penggunaan roda warna untuk membagi tingkatan warna. Seperti 

contoh warna merah di gabungkan dengan warna kuning menghasilkan 

warna oranye. Warna merah dan warna kuning merupakan warna primer 

hasil dari gabungan warna tersebut menjadi warna oranye yaitu warna 

skunder. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Warna Skunder 

( Sumber blogernas.com ) 

 
c. Warna Tersier 

Warna tersier merupakan warna ketiga pada tingkatannya. Warna ini 

terjadi dari gabungan warna primer dan warna skunder. Tingkatan ini juga 
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telah dijelaskan pada penggunaan roda warna untuk penentuan warna tersier 

yang akurat. 

 

 

 

Gambar 3. 3 Warna Tersier 

( Sumber : blogernas.com) 

 
 

3.5 Tipografi 

Tipografi merupakan seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan 

teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada 

ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan tertentu, guna kenyamanan 

membaca semaksimal mungkin. Sehingga tipografi harus diperhatikan dalam 

pembuatan desain media iklan. Tipografi yang dipilih harus bisa terbaca 

dengan jelas oleh masyarakat luas sehingga tipografi dapat dikatakan efektif. 

 
3.6 Copywriting 

Mengutip dari Wikipedia, copywriting adalah tindakan atau pekerjaan 

dalam menulis teks untuk tujuan periklanan atau bentuk pemasaran lainnya. 



16 
 

 

 

Produk yang disebut copy atau sales copy adalah konten tertulis yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan pada akhirnya 

membujuk seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu. 

Copywriting ini berupa rangkaian kata yang membentuk kalimat yang dapat 

dipahami pembacanya. Copywriting dikatakan berhasil jika penyampaian 

penulisan dapat tertangkap dengan jelas kepada audiens yang membaca. 

Jenis copywriting yang saya gunakan pada perancangan kali ini adalah 

Brand Copywriting. Brand copywriting adalah jenis copywriting yang fokus 

dalam menyampaikan citra dan identitas dari suatu brand. Selain itu, jenis 

copywriting ini juga membantu membedakan suatu brand dengan pesaing 

brand serupa. Contohnya seperti slogan atau tagline brand pada suatu brand, 

slogan dan tagline harus menarik dan mudah diingat audiens. 



17 
 

 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini berisi tentang perancangan pekerjaan yang penulis 

angkat selama kegiatan kerja praktik di Bakso Gibrass. Perancangan 

pekerjaan kegiatan kerja praktik ini telah di setujui dan diizinkan oleh 

pihak perusahaan. 

 
4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Pada tahap awal penulis membuat merancang konten untuk feeds 

seputar menu – menu Bakso Gibrass yang dibentuk dalam konten 

yang menarik untuk meningkatkan brand awareness perusahaan. 

Penulis membuat desain feeds sesuai dengan brief yang telah dibahas 

dengan pihak perusahaan. Setelah menerima arahan dari penyelia dan 

akan di kembangkan oleh penulis tahapan – tahapan selanjutnya 

adalah : 

a. Mencari refrensi desain dan konsep 

b. Perancangan konsep feeds dan penentuan jumlah feeds 

c. Pembuatan desain feeds 

 
 

4.2 Konsep dan Ide Pekerjaan 

Penulis memiliki target untuk desain feeds yang dibuat setiap 

bulannya. Feeds ini sudah melalui arahan, masukan dan evaluasi 

pada saat briefing awal bulan dengan pihak perusahaan. Dalam 

merancang desain feeds ini, ada target yang harus dipenuhi yaitu 

minimal penggungahan feeds untuk satu bulan dengan media 

promosi Instagram berjumlah 12 foto atau video. Konten yang dibuat 

untuk setiap feeds juga sudah dikomunikasikan dengan pihak 

perusahaan. 

Desain feeds ini meliputi beberapa konten tetap antara lain adalah 

konten mengenai menu utama Bakso Gibrass, rekomendasi menu 

setiap minggu, foto untuk cover konten reels, hari besar dan konten 
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bebas yang dapat dirancang untuk meningkatkan minat masyarakat 

dengan menganalisa apa yang sedang trending di media sosial. 

 
4.3 Brief 

Brief berperan penting dalam perancangan suatu pekerjaan kerena 

terdapat aturan – aturan dan keinginan dari penyelia dalam hasil 

pekerjaan yang penulis buat. Ada beberapa brief yang diberikan untuk 

penulis dalam membuat pekerjaan antara lain : 

a. Konten feeds menu rekomendasi mingguan 

b. Konten feeds menu yang dikemas dalam desain yang menarik 

c. Membuat cover reels dan menentukan video 

d. Analisis perkembanan Instagram (Insight) 

e. Membuat copywriting untuk caption post dan hashtag 

 
 

4.4 Software dan Aplikasi yang digunakan 

Software dan aplikasi adalah alat bantu untuk membuat 

perancangan karya. Untuk mempermudah dan membantu penulis 

dalam merancang sebuah karya yang ingin dikerjakan sesuai brief. 

Penulis memakai 2 software dan aplikasi antara lain : 

4.4.1 Canva 

Software yang digunakan untuk membuat mayoritas desain 

adalah Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan 

untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen 

dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam 

contoh desain untuk digunakan. Canva digunakan dalam 

perancangan layout, pencarian referensi layout dan tipografi. 

4.4.2 Adobe Ilustrator 

Adobe Ilustrator digunakan dalam beberapa pembuatan 

elemen dan simbol tambahan untuk feeds seperti garis yang 

membentuk pola tertentu. Software ini juga digunakan untuk 

briefing sketsa awal dengan pihak perusahaan sehingga 

memudahkan proses pengerjaan ke tahap selanjutnya. 
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4.4.3 Capcut 

Capcut adalah aplikasi baru yang cukup praktis dan mudah. 

Aplikasi ini juga tersedia di android dan ios sehingga 

memudahkan proses pengeditan dimana saja. Capcut adalah 

aplikasi untuk mengedit video berdurasi singkat dengan transisi 

dan lagu yang sedang trending. Pada aplikasi ini juga bisa 

ditambahkan font dan elemen tambahan. 

 
4.5 Refrensi 

Dalam tahap pencarian refrensi melalui internet sesuai dengan 

jenis desain yang akan dibuat sesuai dengan brief yang telah 

diberikan. Pencarian refrensi bersumber dari website pinterest dan 

freepik. Kedua website tersebut adalah platform desain yang sering 

penulis gunakan untuk pencarian ide, refrensi, elemen, dan 

sebagainya dalam perancangan suatu karya. Berikut adalah beberapa 

refrensi yang diambil untuk pembuatan feeds : 

 
 

 

Gambar 4. 1 Refrensi Feed 

( Sumber : Pinterest, 2022 ) 
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Gambar 4. 2 Jenis Feeds 

( Sumber : Pinterest, 2022 ) 

 

 
4.6 Proses Desain Feeds 

Proses pembuatan desain feeds melalui beberapa tahap yang harus 

dikomunikasikan terhadap pihak perusahaan terlebih dahulu, mulai 

dari tahap sketsa digital sesuai briefing sampai ke tahap finishing. 
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4.6.1 Berikut adalah proses perancangan feeds Rekomendasi 

Mingguan 

Feeds Rekomendasi Mingguan adalah briefing pertama yang 

dilakukan dan akan menjadi unggahan tetap di media sosial Bakso 

Gibrass. Feeds ini nantinya akan diunggah setiap minggu dengan 

menu yang berbeda sesuai menu yang akan di briefing setiap 

minggunya. Template akan digunakan terus menerus sehingga 

dapat menjadi aset perusahaan sampai adanya perubahan nanti. 

 
a. Sketsa Digital 

Gambar 4. 2 Sketsa Digital 

 

b. Pengaplikasian Logo 

 
Gambar 4. 3 Logo untuk feeds 



22 
 

 

 

Pengaplikasian logo untuk feeds sangat penting agar setiap 

feeds yang dibuat menjadi ‘tanda’ bahwa foto tersebut adalah foto 

promosi untuk Bakso Gibrass. Oleh sebab itu, logo harus terlihat 

dengan jelas. 

 
c. Tipografi 

 

 
Gambar 4. 4 Tipografi utama 

 

Tipografi utama adalah tipografi yang akan digunakan pada 

mayoritas feeds Bakso Gibrass nanti. Tipografi ini bersifat tetap 

dan biasanya akan menjadi judul pada feeds 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Font tambahan 
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d. Pewarnaan 

Berikut code pallete warna yang di pakai : 
 

 

Gambar 4.7 Code Color Pallete 

 

Warna yang dipilih untuk setiap feeds Bakso Gibrass adalah 

dominan merah sebagai warna primer. Hal ini karena warna merah 

mampu menggugah selera makan sehingga akan cocok digunakan 

sebagai warna untuk desain feeds makanan. 

 
e. Finishing 

Di tahap ini adalah pemberian elemen – elemen dan pattern 

desain ke dalam feeds Rekomendasi Mingguan Bakso Gibrass. 

Pada tahap ini juga proses perancangan ada ditahap final. 

 

Gambar 4.8 Elemen yang digunakan 

 
Pembebrian elemen pada suatu desain grafis membantu 

mempertegas atau memberi highlight pada hal yang harus 

diperhatikan lebih oleh masyarakat. Hal ini juga membantu 

menambah kesan unik dan indah pada desain feeds yang dibuat. 



24 
 

 

 

 

 

Hasil akhir dari desain feeds Rekomendasi Mingguan Bakso 

Gibrass : 

 

Gambar 4 9 Final Desain Rekomendasi Mingguan 

 

 
4.6.2 Berikut adalah proses perancangan feeds menu Bakso 

Gibrass 

 
a. Sketsa Digital 

Gambar 4.10 Sketsa Digital 

 
 

Pada tahap awal yaitu sketsa desain untuk feeds menu 

andalan Bakso Gibrass. Setelah melakukan briefing, sketsa 
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untuk desain sudah diterima dengan beberapa tambahan 

catatan. Desain ini akan berupa bentuk foto 1:1 dengan 

dominan warna merah. 

 
b. Retouch Foto 

 

Gambar 4.11 Foto sebelum diedit 

 

Tentunya dalam promosi menu makanan yang dijual 

harus menyajikan sesuatu yang menarik bagi masyarakat 

luas. Maka dalam proses edit foto diperlukan beberapa 

retouch dalam mengubah dan menghapus background foto 

agar terlihat semakin menarik. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Foto sesudah diedit 
 

 

c. Tipografi 
 

 

Gambar 4.13 Font utama Bakso Gibrass 
 

Tipografi juga merupakan unsur penting dalam 

pembuatan layout untuk media promosi. Pemilihan dan peletakan 

font harus efektif dan mudah terbaca. Untuk font utama Bakso 

Gibrass adalah font ‘Fredoka One’ yang akan digunakan pada 

mayoritas feeds. 



27 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Font tambahan untuk feeds 

 

 

d. Pewarnaan 

Berikut code pallete warna yang dipakai : 

Gambar 4.15 warna utama untuk post ini 
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Warna merupakan sesuatu yang menarik mata. Warna juga 

dapat mempengaruhi perasaan seseorang sehingga setiap warna 

memiliki arti yang berbeda. Pada feeds Bakso Gibrass ini, warna 

yang diminta oleh perusahaan adalah warna merah. Warna merah 

dapat menggugah selera makan, selain itu warna merah juga 

merupakan warna yang mencolok sehingga akan menarik 

perhatian masyarakat. 

 
 

Gambar 4.16 warna tambahan untuk post ini 

 
 

Warna tambahan juga merupakan bagian penting dari feeds ini 

sehingga foto yang diunggah dapa terlihat menarik. Warna ini 

diaplikasikan pada elemen tambahan seperti kotak text dan simbol 

makanan. 

 
e. Finishing 

Di tahap ini mulai merapikan layout dan elemen – elemen 

desain. Dan juga penambahan elemen pendukung makanan seperti 

sendok, garpu yang dibentuk menjadi suatu pola 

 
 

Gambar 4.17 simbol peralatan dan alat makan 



29 
 

 

 

 

 
 

Gambar 4.18 gambar robekan kertas 

 
Hasil akhir dari desain feeds Rekomendasi Mingguan Bakso 

Gibrass : 

 

Gambar 4.19 final feeds Bakso Gibrass 
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4.6.3 Berikut adalah proses perancangan cover reels Bakso 

Gibrass 

 
a. Mencari ide konten 

Gambar 4.20 hasil briefing awal 

 

 

 
Sebelum merancang cover reels, ide konten video singkat 

seperti apa yang akan diunggah. Hal ini dapat menaikan insight 

Instagram sehingga jika konten yang disajikan menarik akan 

banyak pengguna Instagram yang membuka akun Bakso Gibrass. 

Dari hasil briefing, telah disepakati untuk isi konten reels adalah 

video seputar tips & trick. 

 
b. Layouting 

Gambar 4.21 Layout Instargram reels 
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Dalam mendesain layout untuk cover reels harus ada beberapa 

hal yang diperhatikan. Video yang muncul akan full screen yaitu 

9:16. Namun cover tersebut akan hanya terlihat ukuran 1:1 pada 

postingan Instagram. Hal ini dikarenakan cover reels 

menyesuaikan bentuk ukuran feeds Instagram yatu 1:1. Sehingga 

cover harus terlihat jelas namun menarik perhatian pengguna 

Instagram. 

 
c. Sketsa Digital 

Gambar 4.22 Sketsa digital layout 

 

Sketsa digital dibuat untuk gambaran kasar ukuran foto dan 

tulisan untuk cover reels nanti. Sketsa membantu memberi 

gambaran untuk setiap ukuran elemen pada cover. 

foto 
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d. Tipografi 
 
 

 

Gambar 4.23 Font utama 
 

 

 

 
Gambar 4.24 Font tambahan 

 
e. Finishing 

Di tahap ini mulai merapikan layout dan elemen – elemen 

desain. Dan juga mengkombinasi beberapa elemen kedalam font 

dan background. Berikut beberapa kombinasi kedalam cover reels. 
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Gambar 4.25 Final design cover reels 

Berikut adalah hasil desain cover reels dengan tema ‘tips 

makan bakso saat diet’. Pada desain ini menggunakan highlight 

foto menu Bakso Gibrass yang akan menarik minat pengguna 

instagram untuk melihat isi video yang diunggah. 

 
f. Preview 

Berikut adalah perbandingan ukuran asli reels dilihat dari 

tampilan feeds dan tampilan reels yang berukuran 1:1 dan 9:16. 

 
 

Gambar 4.26 tampilan feeds 1:1 
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Gambar 4.27 tampilan reels 9:16 

 

 
Berikut adalah hasil desain cover reels dengan tema ‘tips 

makan bakso saat diet’. Pada desain ini menggunakan highlight 

foto menu Bakso Gibrass yang akan menarik minat pengguna 

instagram untuk melihat isi video yang diunggah. 

 
4.6.4 Berikut adalah proses analisis perkembangan Instagram 

a. Insight 

 
Gambar 4.28 Halaman Insight 
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Insight adalah sebuah fitur Instagram yang 

merupakan fitur bisnis dan dapat memberikan informasi 

mengenai perkembangan akun Instagram seperti informasi 

pengikut hingga konten yang paling diminati. Insight 

membantu melihat perkembangan akun dengan sangat baik 

seperti berapa jumlah pengguna Instagram yang melihat 

suatu unggahan. Jika Insight yang didapat semakin tinggi 

maka jumlah pengunjung yang akan mengunjungi profil 

Instagram akan meningkat. 

 
b. Insight Bakso Gibrass 

Gambar 4.29 Insight Bakso Gibrass 

 

 
Insight dikalkulasikan setiap minggu sehingga 

pengguna Instagram dapat melihat perkembangan akunnya 

lebih mudah. Hal ini juga bisa membantu membandingkan 

apakah Insight yang didapat lebih banyak atau lebih sedikit 

setiap minggunya. 
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Gambar 4.30 Insight kota 

 

 
Insight juga dapat membantu melihat jangkauan 

setiap pengguna paling banyak terdapat di kota mana. Jika 

target kota yang dituju sesuai dengan rencana, maka Insight 

dapat dikatakan berhasil. Terlihat bahwa jangkauan kota pada 

Insight Bakso Gibrass paling banyak adalah dari Surabaya. 

Target audiens untuk pengguna adalah daerah Jawa Timur 

sehingga masih bisa dikatakan valid. 

 
 

Gambar 4.31 Insight usia 

 
 

Insight juga dapat membantu melihat perkembangan 

usia pengunjung profil Instagram. Dapat dilihat bahwa 
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mayoritas pengunjung akun Instagram Bakso Gibrass berusia 

25-34 tahun. 

 
 

Gambar 4.32 Insight jenis kelamin 
 

Insight juga dapat melihat jenis kelamin pengunjung 

akun Instagram. Hal ini memudahkan beberapa akun yang 

memiliki target khusus seperti pakaian wanita atau sepatu 

pria. Namun jenis kelamin bagi pengunjung akun Bakso 

Gibrass tidak terlalu diperhatikan karena memiliki target 

semua jenis kelamin. 

 
c. Kesimpulan 

Gambar 4.32 Insight bulan Juni 2022 
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Untuk perkembangan Instagram bulan Juni mengalami 

peningkatan jumlah pengunjung yaitu sebanyak 54 akun. Jika 

dalam persen maka jumlah pengunjung meningkat sebanyak 

35% dari bulan sebelumnya. Konten yang diunggah pada bulan 

Juni terhitung 9 unggahan. 

 
4.6.5 Berikut adalah proses copywriting untuk feeds Bakso 

Gibrass 

a. Mencari referensi 
 

 

Gambar 4.33 Caption Instagram 

baksoaciakang 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.34 Caption Instagram 

baksoboedjangan 2022 
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Mencari referensi merupakan hal yang cukup penting 

dalam brainstorming sebuah ide. Dengan banyaknya contoh 

copywriting yang sudah ada dapat memudahkan pihak perusahaan 

saat membuat caption yang menarik masyarakat. Pada promosi 

yang diunggah oleh beberapa akun Instagram, banyak yang 

menyertakan hashtag atau tagar. 

 
b. Pencarian kata kunci 

 

 

 

 
 

 
Gambar 4.35 kata kunci untuk tagar 

 

 

Pencarian kata kunci memudahkan dalam menentukan 

tagar yang akan digunakan di Instagram, tagar dapat 

meningkatkan jumlah pengunjung akun dengan menggunakan 

kata kunci yang tepat. Berikut adalah tagar tetap yang digunakan 

dalam caption Instagram Bakso Gibrass. 

 

Gambar 4.36 hashtag Bakso Gibrass 

2022 
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c. Pemilihan caption 
 

 

 

 

Gambar 4.37 Gambaran kasar 

pembuatan caption feeds 2022 
 

 
 

Gambar 4.38 rata-rata usia 

pengunjung Instagram Bakso Gibrass 

 
Karena usia rata – rata pengunjung akun Instagram Bakso 

Gibrass adalah 18-34 tahun, maka pemilihan caption harus 

bisa sopan dan mudah dicerna oleh setiap kalangan usia. 

Pemilihan caption untuk setiap feeds Bakso Gibrass adalah 

Semi formal dengan menggunakan bahasa sehari – hari 
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sehingga terkesan ramah dan universal yang artinya dapat 

dipahami oleh segala usia. 

 
d. Contoh pengaplikasian 

 

 

Gambar 4.39 caption Instagram Bakso 

Gibrass Juni 2022 

 

 

 
Setelah menentukan caption yang cocok untuk setiap 

unggahan feeds Instagram dan melalui evaluasi dengan pihak 

perusahaan, berikut adalah contoh hasil final caption untuk 

feeds Instagram yang mempromosikan menu ‘Wedang 

Rempah’. Caption ini singkat dan mudah dipahami, serta 

diberi tambahan informasi tetap seputar jam buka dan tutup 

Bakso Gibrass, alamat dan informasi lain. Terakhir pada 

unggahan ditambah hashtag untuk mempermudah pencarian 

dan memperluas jangkauan pengguna Instagram. 

 

Dari seluruh contoh kegiatan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembuatan feeds Instagram yang menarik 

merupakan hal penting dalam mempromosikan 
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produk Bakso Gibrass. Selain itu penentuan tambahan 

seperti caption dan hashtag dapat membantu memperluas 

jangkauan pengguna Instagram. Analisis Instagram setiap 

minggu mampu membantu melihat unggahan mana yang 

paling diminati hingga kurang diminati oleh pengguna 

akun Instagram sehingga dapat dievaluasi dalam 

pembuatan feeds selanjutnya. 
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