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Waroeng Lesehan Ayam Bakar Lintang adalah salah satu warung lesehan 
yang ada di kota Malang, tepatnya berlokasi di perumahan Sawojajar. Walaupun 
baru didirikan sekitar empat tahun yang lalu, namun warung lesehan ini 
menyajikan produk ayam bakar dan ayam goreng yang cita rasanya mampu 
bersaing dengan produk lain sejenis yang ada di pasaran. Agar masyarakat lebih 
mengenal warung lesehan ini dan mempunyai image yang kuat, maka penulis 
memilih judul Perancangan Media Promosi Waroeng Lesehan Ayam Bakar 
Lintang . 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk merancang media promosi apa 
yang paling cocok dan sesuai untuk mempromosikan Waroeng Lesehan Ayam 
Bakar Lintang ini pada masyarakat luas. Dengan adanya media promosi tersebut, 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya 
tentang keberadaan warung lesehan ini, yang meskipun baru empat tahun berdiri, 
namun mempunyai produk andalan yaitu ayam bakar yang cita rasanya mampu 
bersaing dengan produk-produk lainnya yang sudah lebih dahulu ada. 

Perancangan ini dibuat diawali dengan  mengidentifikasi latar belakang, 
rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan kegiatan wawancara, observasi, 
menyebarkan kuesioner kepada pengunjung warung lesehan, dan menganalisa hasil 
observasi. Setelah didapat serangkaian data yang telah dianalisis, kemudian 
dilanjutkan ke dalam perencanaan kreatif, dan perencanaan media. Hasil dari 
perancangan ini berupa beberapa media diantaranya adalah spanduk, x banner, 
kartu nama, poster, stiker, stationery, kaos, daftar menu, mug,  pin,  flag chain, dan  
sign board. 

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada perusahaan yaitu perlu 
meningkatkan kegiatan promosi yang lebih menarik, efektif, tepat sasaran, dan 
inovatif kepada masyarakat luas untuk menciptakan image yang baik bagi 
perusahaan, serta tetap meningkatkan kualitas agar perusahaan ini mampu bersaing 
dan bertahan dalam persaingan bisnis warung lesehan, khususnya di kota Malang.   


