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SARI 

Judul: “Redesain Kemasan Produk Makanan Ringan Aneka Gorengan 

Super 2R” / Dwi Arum Sri Lestari 2451308011 / Desain Komunikasi Visual, 

D3 Pembimbing: Supatmo, S.Pd, M.Hum., RahinaNugrahani S.sn., M.Ds 

 

Kemasan sebagai media dan sering memanfaatkan high technology untuk 

menyuguhkan keefektifan dan keefisiensiannya. 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menghasilkan desain kemasan yang baru 

dan sekaligus informatif. Dalam membuat kemasan makanan ringan yang estetis 

harus mengacu pada prinsip-prinsip desain seperti; keseimbangan, irama, tekanan, 

keselarasan, dan kesatuan. Penentuan tujuan mengawali proses berkarya dengan 

mempertimbangkan konsep yang diinginkan yang kemudian diolah dengan 

menggunakan teknik computer grafis. Kamera digunakan untuk mengambil 

gambar produk gorengan, untuk pengolahan gambar/ foto menggunakan program 

aplikasi Corel Draw X5 untuk pembuatan bidang gambar, penyusunan elemen 

gambar dan teks, dan juga elemen grafis lainnya. 

Desain kemasan dibuat dengan menggunakan media kertas Ivory 260 

gram, yang kedua sisinya berwarna putih, yang salah satu sisi halus dan 

mengkilap. Jenis kertas yang tebal dipilih agar kemasan tidak mudah rusak saat 

terkena minyak gorengan. Ukuran masing-masing 6 jenis kemasan yang dibuat 

mulai dari kemasan pertama 6,75 x 4,5 x 6 cm, kemasan kedua 11 x 5 cm, 

kemasan ketiga12 x 6 x 5 cm, kemasan keempat 12 x 6 x 5 cm, kemasan kelima 8 

x 6 cm dan kemasan keenam 14 x 7 cm. Sampai kurang-lebih 12 cm dan di bagian 

tertentu akan dilipat. Komposisi yang ada dalam kemasan berhubungan dengan 

sebuah produsen yang meliputi warna, tipografi, bentuk dan pesan. 

Hasil karya semuanya di deskripsikan dan di analisis, Analisis meliputi 

analisis teknis yang membahas menggunakan cara apa untuk membuat desain, 

analisisfungsipraktismembahasfungsipraktissuatukemasanproduk, analisis estetis 

membahas bentuk visual maupun bentangan, dan analisis pesan atau makna 

membahas pesan-pesan yang terkandung di dalam kemasan baik logo, tipografi 

maupun bentuk kemasan.  

Kesimpulan yang dapat diambil dalam karya tugas akhir ini yaitu untuk 

menghasilkan rancangan yang unik, estetis dan informative perlu menerapkan 

disiplin ilmu dan ide desain dalam proses kreatif. Hal tersebut dapat dilihat pada 

karya ini. Adapun saran bagi pemilik atau produsen sejenis agar memperhatikan 

kemasan untuk mempromosikan jajanan yang diproduksi agar kemasan  yang 

baru, unik, estetis dan informatif, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Makanan ringan atau kudapan (snack) adalah istilah bagi makanan 

yang bukan merupakan menu utama. Makanan yang dianggap makanan ringan 

adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang 

sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang 

dimakan untuk dinikmati rasanya. 

“Aneka Gorengan Super 2R” merupakan salah satu produsen makanan 

ringan, dengan memproduksi jamur crispy, kentang goreng, sosis, dan otak-

otak yang merupakan beberapa makanan ringan  yang ada di Indonesia. Ibu Siti 

sebagai salah satu pemilik “Aneka Gorengan Super 2R” produsen jamur crispy 

dan kentang goreng yang berlokasi di alun-alun mini Ungaran, dalam kegiatan 

usahanya menghasilkan berbagai macam jenis produk jamur dan kentang serta 

makanan ringan lainya. Namun dari berbagai macam produk tersebut yaitu 

Jamur  crispy, kentang goreng, sosis dan otak-otak yang dijual, kemasan yang 

digunakan masih sederhana dengan menggunakan mika segi empat yang 

berbahan plastik dan kemasan terbuat dari kertas yang sudah didesain oleh 

bahan yang tipis. Selain itu kemasan yang ada juga kurang memberikan 

informasi bahan yang terkandung di dalamnya. Desain logo yang ada dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lapar
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kemasan lama berwarna merah, bentuk monoton kurang bias menarik perhatian 

konsumen.  

Setiap perusahaan yang didirikan baik perusahaan besar maupun 

usaha kecil tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Meskipun tujuan 

tersebut seringkali berbeda akan tetapi tujuan akhir biasanya adalah sama, yaitu 

omset penjualan meningkat dan mempunyai daya saing. Dengan tercapainya 

tujuan tersebut diharapkan perusahaan akan memperoleh sejumlah keuntungan 

yang memadai dalam jangka panjang sehingga perkembangan dan 

kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. 

Dalam situasi persaingan yang ketat, guna meningkatkan volume 

penjualan dan penguasaan pasar yang telah dicapai maka semakin disadari 

perlunya strategi pemasaran yang bukan hanya didasarkan pada kebutuhan 

konsumen, tetapi juga para pesaing yang mengincar sasaran konsumen yang 

sama, oleh karenanya perusahaan perlu mengantisipasi berbagai peluang dan 

hambatan dalam kegiatan pemasaran.  

Dalam produksi bahan makanan sangat perlu diperhatikan cita rasa 

dan rupa. Jika dilihat dari sudut pandang fungsi daya tarik, rasa yang tinggi 

tanpa memperhatikan rupa akan kurang berhasil, begitupun sebaliknya. 

Pengemasan produk yang elegan dan unik akan memberi nilai jual tersendiri.  

Guna mempertahankan kualitas makanan tersebut dan 

mengembangkan produksinya di tengah persaingan yang semakin pesat 

diperlukan suatu usaha di antaranya melalui desain kemasan. Daya tarik suatu 

produk tidak terlepas dari kemasannya. Karena itu kemasan harus dapat 



3 

 

 

 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang bersangkutan. Melihat 

dari sisi tampilan maupun bentuk dengan warna dan bentuk yang baru sehingga 

terlihat menarik.  

Kemasan adalah suatu bidang dalam bidang desain komunikasi visual 

yang mempunyai banyak tuntutan khusus karena fungsinya yang langsung 

berhadapan dengan konsumen, antara lain tuntutan teknis, kreatif, komunikatif, 

dan pemasaran yang harus diwujudkan ke dalam bahasa visual. Desain 

kemasan adalah bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, 

warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen dengan informasi produk agar 

produk dapat dipasarkan. Desain kemasan berlaku untuk membungkus, 

melindungi, mengirim, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah 

produk di pasar.  

Sebagai seorang desainer komunikasi visual, hal ini merupakan suatu 

tantangan karena selain dituntut untuk dapat menyajikan sebuah (desain) 

kemasan yang estetis, juga dituntut untuk memaksimalkan daya tarik  kemasan 

agar dapat menarik konsumen dalam pertarungan untuk menghadapi  produk-

produk pesaing. Tantangan yang lain adalah klien tidak hanya mengharapkan 

peningkatan penjualan tetapi juga agar konsumen tetap setia menggunakan 

suatu produk. 

1.1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Redesain/redesign merupakan perencanaan dan perancangan kembali 

suatu karya agar tercapai tujuan tertentu. Dalam hal yang dimaksud redesain 

kemasan produk makanan ringan snack. Kegiatan merencanakan dan 
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merancang kembali bentuk, ukuran dan bahan kemasan produk makanan 

ringan yang sudah ada atau suatu perencanaan untuk melakukan perubahan 

pada struktur dan fungsi atau suatu sistem dengan tujuan untuk menghasilkan 

manfaat yang lebih baik dari desain semula atau untuk menghasilkan fungsi 

yang berbeda dari desain semula (en.wikitionary.org/wiki/redesign). 

Berkaitan dengan desain yang akan diredesain karna desain yang sudah 

ada secara fungsi, sudah tercapai, namun untuk kemasan yang mampu menarik 

perhatian konsumen masih kurang. Untuk itu agar mencapai suatu kemasan yang 

berfungsi dengan baik bisa dianjurkan seimbang, baik fungsi maupun daya tarik 

perlu dilakukan desain ulang kemasan. Secara sepesifik desain lama yang masih 

sederhana, namun untuk desain bentangan sudah terlihat modern, juga perlu 

sedikit tambahan pada tampilannya agar lebih menarik. 

Berikut contoh kemasan sebelumnya, desain lama dari kemasan 

“Aneka Gorengan Super 2R” dapat dilihat di Gambar 1 dan 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 1      Gambar 2  

Gambar 1.1 Gambar kemasan lama 

Jika desain kemasan yang digunakan lebih bervariasi dalam 

permainan warna, tambahan gambar, tipografi serta bahan berkualitas, sudah 
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pasti masyarakat akan lebih tertarik. Sehingga  kualitas produk dan kemasan 

dapat menyampaikan pesan bagi pembeli. Dengan demikian, desain produk 

kemasan yang baru diharapkan akan memberikan nilai lebih pada produk itu 

sendiri dan dapat mengembangkan industri kecil/rumahan sehingga dapat 

bersaing dengan produk lainnya yang ada di pasaran. 

 

1.2 Tujuan Pembuatan Karya 

Tujuan pembuatan karya kemasan “Aneka Gorengan Super 2R” sebagai 

media promosi, selain untuk memenuhi persyaratan akademis, juga bertujuan:  

1. Memvisualisasikan ide dan kreasi penulis dalam bentuk redesain 

kemasan“Aneka Gorengan Super 2R” sebagai bentuk karya komunikasi 

visual.  

2. Menawarkan alternatif desain packaging baru sebagai pengganti kemasan 

lama sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas produk. 

 

1.3 Manfaat Pembuatan Karya 

Manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan ini memiliki manfaat 

praktis dan teoritis. 

1.  Manfaat Praktis : 

- Perancangan redesain packaging yang berguna sebagai identitas penjual dan 

memberikan sebuah citra yang baik dan sesuai dengan visi misi “Aneka 

Gorengan Super 2R”. 
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- Perancangan redesain packaging ini bermanfaat sebagai identifikasi penjual 

dan sebagai bentuk strategi yang efektif untuk menambah minat konsumen 

terhadap produk “Aneka Gorengan Super 2R”. 

- Perancangan desain kemasan untuk menjaga kualitas produk makanan yang 

dihasilkan. 

2. Manfaat akademik : 

- Perancangan redesain packaging bermanfaat sebagai rujukan dan studi 

mengenai redesain packaging dan sebagai penambah wawasan dan referensi 

bagi mahasiswa mengenai teori-teori dan penerapan redesain packaging yang 

didapat dari perkuliahan Desain Komunikasi Visual sebagai bekal untuk dunia 

kerja.  
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

2.1.1 Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Wilbur Schramm (dalam Palapah 1969:16) menyatakan bahwa kata 

communication itu berasal dari kata Latin “communis” yang berarti “ common” 

(sama). Dengan demikian apabila seseorang akan mengadakan komunikasi 

maka seseorang tersebut harus mewujudkan persamaannya dengan orang lain. 

Kemudian kata komunikasi yang berarti menyampaikan suatu pesan dari 

komunikator kepada komunikan melalui suatu media dengan maksud tertentu. 

Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris communication yang diambil 

dari bahasa Latin “communis” yang berarti “sama”. Komunikasi dianggap 

sebagai proses mencipta suatau kesamaan (commonness) atau suatu kesatuan 

pemikiran antara pengirim dan penerima. Sementara kata visual sendiri 

bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indera 

penglihatan kita yaitu mata. Visual berasal dari kata Latin videre yang artinya 

melihat yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris yang berbunyi visual.  

Sachari menjelaskan Desain Komunikasi Visual adalah bidang yang 

mengkaji dan mempelajari desain dengan berbagai pendekatan baik yang 

menyangkut komunikasi, media, citra tanda maupun nilai. Desain komunikasi 

Visual juga mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan,  
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teknologi percetakan, penggunaan teknologi multimedia dan teknik persuasi 

pada masyarakat.  

Ruang lingkup Desain Komunikasi Visual Meliputi: (1) Advertising 

(periklanan). (2) Animasi. (3) Desain identitas Usaha (corporate identity). (4) 

Desain Marka lingkungan. (5) Multimedia. (6) Desain Grafis Industri 

(promosi). (7) Desain Grafis Media (buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. 

(8) Cergam (komik, karikatur, poster). (9) Fotografi, tipografi dan ilustrasi 

(Sachari1987:25).  

Menurut Sachari (1986:127) design atau desain dalam bahasa 

Indonesia adalah gagasan awal, rancangan, perancangan, perencanaan, pola, 

susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, produksi, membuat, mencipta, 

menyiapkan, menyusun, meningkatkan, pikiran, maksud, kejelasan dan 

seterusnya. Desain juga merupakan bidang lintasan dari seni, desain dan 

teknologi (Sachari1986:139).  

Desain Komunikasi Visual adalah ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media untuk menyampaikan 

pesan dan gagasan secara visual, termasuk audio dengan mengolah elemen 

desain grafis berupa bentuk gambar, huruf dan warna, serta tata letaknya, 

sehingga pesan dan gagasan dapat diterima oleh sasarannya.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:227) desain dapat 

berarti kerangka bentuk, membuat desain, membuat rangkaian pola, dan 

sebagainya. Desain secara umum juga berarti suatu kegiatan merancang, dan 

menciptakan suatu karya seni.  
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Harto (2006:4) menyatakan bahwa dilihat dari asal-usul katanya 

(etimologis) deskomvis merupakan akronim dari desain komunikasi visual. 

Kata “desain” menunjuk pada kegiatan merancang sesuatu, yang bertujuan 

untuk kepentingan komunikasi visual. Sesuatu yang dirancang adalah karya 

komunikasi visual yang merupakan jenis karya seni rupa terapan (applied art), 

diterapkan untuk suatu kepentingan non seni rupa (diluar kepentingan estetis). 

Meskipun difungsikan untuk kepentingan diluar kepentingan estetis, deskomvis 

masih harus menerapkan kaidah-kaidah estetik dalam proses perancanganya. 

Meminjam disiplin Ilmu Komunikasi, maka komunikasi visual merupakan 

bagian dari komunikasi nirujar (non verbal). Secara umum “komunikasi” 

diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari sumber, disampaikan oleh 

pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan.  

Desain Komunikasi Visual atau yang lebih dikenal Desain Grafis 

merupakan salah satu cabang keilmuan dari Desain, seperti halnya desain yang 

merupakan bagian dari dunia seni. Desain Komunikasi Visual juga sering 

disamakan dengan seni terapan, seperti yang telah diterangkan pada bab 

sebelumnya. Sebagai sebuah hasil karya seni, sebuah desain juga tidak terlepas 

dari kaidah-kaidah seni dalam proses penciptaanya. Selain harus bisa 

dipertanggungjawabkan dan berdayaguna sebuah karya desain juga harus 

membawa sebuah inovasi.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditegaskan bahwa desain 

komunikasi visual dapat dikatakan sebagai seni menyampaikan pesan (arts of 

commmunication) dengan menggunakan bahasa rupa (visual language) yang 
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disampaikan melalui media berupa desain yang bertujuan menginformasikan, 

mempengaruhi hingga merubah perilaku target audience sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. Sedang bahasa rupa yang dipakai berbentuk grafis, tanda, 

simbol, ilustrasi gambar/ foto, tipografi/ huruf dan sebagainya yang disusun 

berdasarkan kaidah bahasa visual yang khas berdasar ilmu tata rupa. Isi pesan 

diungkapkan secara kreatif dan komunikatif serta mengandung solusi untuk 

permasalahan yang hendak disampaikan (baik sosial maupun komersial 

ataupun berupa informasi, identifikasi maupun persuasi).  

Menurut Nelson (dalam Sachari 1987:1) desain adalah satu di antara 

hasil karya tangan yang terbilang berat, dan dapat menciptakan kenikmatan 

pada manusia. Agar suatu desain dapat diterima, maka harus terdapat situasi 

tertentu. Harus ada suatu kebutuhan terhadapnya atau setidaknya manfaat 

dirinya. Dengan kata lain bahwa desain harus memiliki fungsi pada suatu 

waktu tertentu, sehingga desain dapat menjadi problem solving pada suatu 

waktu tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud desain adalah kegiatan 

manusia untuk merancang dan menciptakan suatu karya seni yang baru, 

melalui perencanaan yang baik dan melalui beberapa proses. Dan suatu desain 

harus memiliki kebutuhan terhadapnya atau manfaat dirinya sehingga dapat 

menjadi problem solving. 

2.1.2 Unsur - unsur Desain 

Menurut Widya (dalam Setiarjo 2005:9) Unsur-unsur desain tersebut 

antara lain : Garis, bentuk, warna, tekstur, terang bayang(gradasi) dan ruang.   
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Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh 

terhadap pembentukan suatu objek sehingga garis, selain dikenal sebagai 

goresan atau coretan, juga menjadi batas suatu bidang.   

Bentuk pada dasarnya bentuk akan memiliki karakteristik yang jika 

disederhanakan menjadi titk, garis, bidang, dan gempal. Raut adalah ciri khas 

suatu bentuk.  

Warna merupakan gelombang-gelombang cahaya pada retina mata, 

kurang lebih ada 10 juta warna yang berbeda yang bisa dilihat oleh mata 

manusia.  

Tekstur atau barik, merupakan gambaran atau representasi sifat 

permukaan. Permukaan dapat polos atau bersisik, licin atau kasar.   

Terang bayang merupakan perpaduan dua warna atau lebih yang 

berbeda dan dapat mengesankan ruang. Selain itu dengan pemakaian warna 

yang tepat akan menghasilkan gelap terang, dan gradasi warna.  

Ruang lebih mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga ruang 

dapat dibagi dua, yaitu ruang nyata dan semu. Keberadaan ruang sebagai salah 

satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat dimengerti. 

2.1.3 Prinsip Dasar Desain  

Prinsip dasar desain merupakan pengorganisasian unsur-unsur dasar 

desain dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam menciptakan dan 

mengaplikasikan kreativitas. (Jefkins 1997:38) mengelompokkan prinsip-

prinsip desain menjadi: kesatuan, keberagaman, keseimbangan, ritme, 

keserasian, proporsi, skala, dan penekanan.  
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Kesatuan merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan unsur-

unsur desain menjadi suatu bentuk yang proporsional dan menyatu satu sama 

lain ke dalam sebuah media.  

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.  

Keseimbangan dapat tercapai dari dua bagian, yaitu secara simetris 

yang terkesan resmi/formal yang tercipta dari sebuah paduan bentuk dan 

ukuran tata letak yang sama, sedangkan keseimbangan asimetris memberi 

kesan informal, tapi dapat terlihat lebih dinamis yang terbentuk dari paduan 

garis, bentuk, ukuran, maupun tata letak yang tidak sama namun tetap 

seimbang.  

Ritme suatu gerak yang dijadikan sebagai dasar suatu irama dan gerak 

yang menyiratkan mata pada tampilan yang nyaman dan berirama. Keserasian 

adalah keteraturan di antara bagian-bagian suatu karya yang disusun secara 

seimbang dalam suatu komposisi utuh.  

Proporsi merupakan perbandingan antara suatu bilangan dari suatu 

obyek atau komposisi. Bisa dikatakan bahwa proporsi merupakan kesesuaian 

ukuran dan bentuk hingga tercipta keselarasan dalam sebuah bidang.  

Skala adalah ukuran relatif dari suatu obyek, jika dibandingkan 

terhadap obyek atau elemen lain yang telah diketahui ukurannya. Skala juga 
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sangat berguna bagi terciptanya kesesuaian bentuk atau obyek dalam suatu 

desain.  

Penekanan dalam desain merupakan hal yang penting untuk 

menghindari kesan monoton. Penekanan dapat dilakukan pada jenis huruf, 

ruang kosong, warna, maupun yang lainnya akan menjadikan desain menjadi 

menarik bila dilakukan dalam proporsi yang cukup dan tidak berlebihan. 

2.1.4 Fungsi Desain Komunikasi Visual  

Dalam perkembangannya selama beberapa abad, desain komunikasi 

visual menurut Cenadi (dalam Maroebeni 2008:15) mempunyai tiga fungsi 

dasar, yaitu sebagai sarana identifikasi, sebagai sarana informasi dan instruksi, 

dan yang terakhir sebagai sarana presentasi dan promosi.  

Desain komunikasi visual sebagai sarana identifikasi. Fungsi dasar 

yang utama dari desain komunikasi visual sebagai sarana identifikasi. Identitas 

seseorang dapat mengutamakan tentang siapa orang itu, atau darimana asalnya.   

Desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan intruksi. 

Sebagai sarana informasi dan intruksi, desain komunikasi visual bertujuan 

untuk menunjukan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam 

petunjuk, arah, posisi, dan skala contohnya peta, diagram, simbol dan petunjuk 

arah. Informsi akan berguna apabila dikomunikasikan kepada orang  yang 

tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, dalam bentuk yang dapat dimengerti, 

dan dipresentasikan secara logis dan konsisten.  

Desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi, 

Tujuan adalah menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian (atensi) dari mata 
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(secara visual) dan membuat pesan tersebut dapat diingat; contohnya poster. 

Penggunaan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit, mempunyai 

satu makna dan mengesankan. Umumnya, untuk mencapai tujuan ini, maka 

gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat persuasif dan menarik, karena 

tujuan akhirnya adalah menjual suatu produk atau jasa. 

2.1.5 Elemen-elemen Desain Komunikasi Visual  

Cenadi (dalam Maroebeni 1999:5) menyebutkan bahwa elemen-

elemendesain komunikasi visual diantaranya adalah tipografi, ilustrasi, dan 

simbolis. Elemen-elemen ini dapat berkembangan seiring dengan 

perkembangan teknologi dan penggunaan media sebagai berikut : 

2.1.5.1 Tata Letak Perwajahan (Layout) 

Layout adalah merupakan pengaturan yang dilakukan pada buku, 

majalah, atau bentuk publikasi lainnya, sehingga teks dan ilustrasi sesuai 

dengan bentuk yang diharapkan. 

2.1.5.2 Tipografi  

Tipografi merupakan: “Seni memilih huruf, dari ratusan jumlah 

rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia, menggabungkannya dengan 

jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah kata yang sesuai 

dengan ruang yang tersedia, dan menandai naskah untuk proses typesetting, 

menggunakan ketebalan dan ukuran huruf yang berbeda. Tipografi yang 

baik mengarah pada keterbacaan dan kemenarikan, dan desain huruf tertentu 

dapat menciptakan gaya (style) dan karakter atau menjadi karakteristik 

subjek yang diiklankan. Wirya (dalam Maroebeni 1999:32) mengatakan 
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bahwa beberapat tipe huruf mengesankan nuansa-nuansa tertentu, seperti 

kesan berat, ringan, kuat, lembut, jelita, dan sifat-sifat atau nuansa yang lain. 

2.1.5.3 Ilustrasi  

Ilustrasi dalam karya desain komunikasi visual dibagi menjadi dua, 

yaitu ilustrasi yang dihasilkan dengan tangan atau gambar dan ilustrasi yang 

dihasilkan oleh kamera atau fotografi. Menurut Wirya (1999:32) ilustrasi 

dapat mengungkapkan sesuatu secara lebih cepat dan lebih efektif daripada 

tekas. 

2.1.5.4 Simbol 

Simbol sangat efektif digunakan sebagai sarana informasi untuk 

menjembatani perbedaan bahasa yang digunakan karena sifatnya yang 

universal dibanding kata-kata atau bahasa. Bentuk yang lebihh kompleks 

dari simbol adalah logo. Logo merupakan identifitas dari sebuah perusahaan 

karena logo harus mampu mencerminkan citra, tujuan, jenis, serta 

objektivitasnya agar berbeda dari yang lainnya. 

2.1.5.5 Warna 

Warna merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi 

sebuah desain. Pemilihan warna dan pengolahan atau penggabungan satu 

dengan lainnya akan dapat memberikan suatu kesan atau image yang khas 

dan memiliki karakter yang unik, karena setiap warna memiliki sifat yang 

berbeda-beda. 
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2.2 Kemasan (packaging) 

2.2.1 Pengertian Kemasan 

Kemasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:537) berarti 

hasil mengemas/bungkus pelindung barang dagangan. Kemasan atau packaging 

adalah ilmu, seni dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk 

saat akan dikirim, disimpan atau dijajakan atau bisa juga suatu proses produksi 

yang bertujuan untuk mengemas. Menurut Widiatmoko (Concept 2007:20) 

bahwa secara hakiki packaging merupakan upaya manusia untuk 

mengumpulakan sesuatu yang berantakan kedalam satu wadah serta 

melindunginya dari gangguan cuaca.  

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kemasan adalah 

suatu benda yang dapat digunakan untuk tempat/wadah yang dikemas dan dapat 

memberikan perlindungan bagi produk di dalamnya sesuai dengan tujuanya.  

Berdasarkan uraian tentang grafis dan kemasan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa definisi grafis kemasan adalah presentasi visual dalam 

bentuk kombinasi teks, ilustrasi dan warna pada suatu benda yang digunakan 

untuk  tempat/wadah dan dikemas serta dapat memberikan perlindungan bagi 

produk di dalamnya sesuai dengan tujuanya serta dapat menarik minat 

konsumen untuk membeli.  

Kualitas kertas yang digunakan untuk kemasan,  

Saat ini pasar menuntut kertas kemasan tidak hanya difungsikan sebagai sarana 

untuk menyimpan produk yang akan dikemas saja. Di lain pihak, dengan 

pesatnya perkembangan teknologi cetak dan pengemasan, menuntut produk 
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kertas kemasan yang mampu dicetak dengan baik, menghasilkan warna yang 

tajam serta sesuai untuk berbagai aplikasi proses paska cetak seperti embossing 

(timbul), spot varnish (mengkilat di bagian tertentu, die cutting (bentuk yang 

sudah dipotong) bahkan blister (dipanaskan pada suhu tinggi). Saat ini beberapa 

produk premium high-bulk ivory board yang mempunyai banyak fungsi dengan 

kualitas cetak tinggi, gambar tajam serta aman untuk bersentuhan langsung 

dengan makanan dan masuk ke dalam kategori food grade paperboard. Melalui 

inovasi yang terus menerus yang didukung dengan pengembangan teknologi, 

kertas untuk kemasan makanan ini mampu untuk mengemas berbagai kegunaan 

yakni: 

- Regular sizing, digunakan untuk kemasan secara universal/ umum 

- Hard sizing, dipergunakan untuk kemasan yang dapat disimpan dalam 

kondisi dingin/beku dengan  tingkat kelembaban lingkungan yang tinggi dan 

sekaligus dapat dipanaskan di microwave. 

- Grease resistance, kertas kemasan yang dapat menahan penetrasi minyak.  

Ketiga tipe di atas, memiliki kualitas cetak yang baik dan mampu 

diblister (kertas tidak melepuh ketika dipanaskan pada suhu tinggi). Dengan 

menggunakan produk ini, hasil cetak yang didapatkan akan lebih baik dengan 

resolusi yang tajam serta mampu untuk dipergunakan sebagai kemasan blister 

pack. Selain memiliki tingkat smoothness (halus permukaan kertas) yang baik 

untuk memberikan hasil cetak yang tajam dan rata. Kertas jenis ini telah diuji 

dan hasilnya aman saat bersentuhan langsung dengan makanan, tidak 
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mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak ada migrasi 

dari bahan- bahan yang dipergunakan ke dalam makanan.  

Untuk memproduksi kemasan dalam jumlah banyak diperlukan cetak 

offset untuk menekan biaya produksi, karena dengan cetak offset dapat 

mengasilkan dalam jumlah banyak dan sekaligus kualitas cetakan/gambar yang 

baik. 

2.2.2 Macam-Macam Kemasan 

Menurut Jaswin (2008:15) cara-cara pengemasan sangat erat 

berhubungan dengan kondisi komoditas atau produk yang dikemas serta cara 

transportasinya. Pada prinsipnya pengemas harus memberikan suatu kondisi 

yang sesuai dan berperan sebagai pelindung bagi kemungkinan perubahan 

keadaan yang dapat memengaruhi kualitas isi kemasan maupun bahan kemasan 

itu sendiri. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal antara lain: 

2.2.2.1 Kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian 

Kemasan sekali pakai (Disposable), yaitu kemasan yang langsung 

dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, 

bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. 

1. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali (Multi Trip), seperti beberapa 

jenis botol minuman (limun, bir) dan botol kecap.Wadah-wadah tersebut 

umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi 

pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. 

2. Kemasan yang tidak dibuang (Semi Disposable). Wadah-wadah ini 

biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
http://id.wikipedia.org/wiki/Permen
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karton_dus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_kaleng
http://id.wikipedia.org/wiki/Botol
http://id.wikipedia.org/wiki/Limun
http://id.wikipedia.org/wiki/Bir
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecap
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dipakai, misalnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. 

Wadah-wadah tersebut digunakan untuk penyimpanan bumbu, kopi, 

gula, dan sebagainya. 

2.2.2.2 Kemasan berdasarkan Struktur Sistem Kemas 

1. Kemasan Primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan 

(kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe) 

2. Kemasan Sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi 

kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah 

kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, 

keranjang tempe, dan sebagainya. 

3. Kemasan Tersier dan Kuarter, yaitu apabila masih diperlukan lagi 

pengemasan setelah kemasan primer, sekunder dan tersier. Umumnya 

digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan(Jaswin, 2008:15). 

2.2.2.3 Kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas  

1. Kemasan fleksibel, yaitu bila bahan kemas mudah dilenturkan, misalnya 

plastik, kertas, foil. 

2. Kemasan kaku, yaitu bila bahan kemas bersifat keras, kaku, tidak tahan 

lenturan, patah bila dipaksa dibengkokkan. Misalnya kayu, gelas, dan 

logam. 

3. Kemasan semi kaku/semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki 

sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol 

plastik (susu, kecap, saus) dan wadah bahan yang berbentuk 

pasta(Jaswin, 2008:15). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biskuit
http://id.wikipedia.org/wiki/Susu
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Susu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah-buahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aluminium_foil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelas
http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Botol_plastik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Botol_plastik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Botol_plastik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Susu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecap
http://id.wikipedia.org/wiki/Saus
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasta
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2.2.2.4 Kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan 

1. Kemasan  Hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat 

dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. 

2. Kemasan Tahan Cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, 

misalnyakemasanlogam, kertas dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan 

pangan  yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan 

yang difermentasi. 

3. Kemasan Tahan Suhu Tinggi, jenis ini digunakan untuk bahan pangan 

yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi 

(Jaswin, 2008:15). 

2.2.2.5 Kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai 

1. Wadah Siap Pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan 

bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah 

wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. 

2. Wadah Siap Dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang 

masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng 

dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari 

kertas, foil atau plastik(Jaswin, 2008:15). 

2.2.3 Fungsi Kemasan 

Hermawan Kartajaya, seorang pakar di bidang pemasaran mengatakan 

bahwa teknologi telah membuat packaging berubah fungsi, dulu orang bilang 

“Packaging  protects what it sells (Kemasan melindungi apa yang dijual).” 

Sekarang, “Packaging sells what it protects (Kemasan menjual apa yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin
http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_termal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sterilisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasteurisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
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dilindungi)” (Kartajaya 1996:34). Dengan kata lain, kemasan bukan lagi sebagai 

pelindung atau wadah tetapi harus dapat menjual produk yang dikemasnya. 

Perkembangan  fungsional  kemasan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. 

Sekarang ini kemasan sudah berfungsi sebagai media komunikasi. Misalnya 

pada kemasan susu atau makanan bayi seringkali dibubuhi nomor telepon toll-

free atau bebas pulsa. Nomor ini bisa dihubungi oleh konsumen tidak hanya 

untuk complain, tetapi juga sebagai pusat informasi untuk bertanya tentang 

segala hal yang berhubungan dengan produk tersebut.  

Menurut Utami (dalam Febriyanti 2008:30) berdasarkan fungsinya, 

kemasan modern dibagi menjadi 6 yakni kategori: 

1 ) Fungsi Proteksi  

Menurut Utami (dalam Febriyanti 2008:30) kemasan harus mampu 

memberikan perlindungan fisik terhadap isi produk. Perlindungan fisik tersebut 

mencakup ketahanan terhadap benturan, tekanan, temperatur dan lain-lain. Perlu 

diperhatikan juga materi yang hendak dikemas tahan terhadap oksigen, air, debu 

dan sebagainya. Mau tak mau desainer harus mengenal material teknologi 

pengemasan yang baik.  

2) Fungsi Pengelompokan, Penempatan dan Penyimpanan 

Menurut Utami (dalam Febrianti 2008:31) kemasan yang ideal sebaiknya 

harus menjawab bagaimana sebuah materi dikelompokan atau ditempatkan. 

Harus diperhitungkan juga, bagaimana kemasan  tersebut ketika ditumpuk atau 

dibawa dalam jumlah yang banyak. Apakah efisien dan memungkinkan untuk 

ditumpuk.  
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3) Fungsi Keamanan 

Menurut Utami (dalam Febriyanti 2008:31) kemasan tersebut telah teruji 

dengan baik bagi keamanan konsumen. Apabila material yang digunakan untuk 

membungkus dapat mencemari isi produk didalamnya secara kimiawi. Pastikan 

juga agar material pembungkus tidak meracuni isi produk.  

4) Fungsi Informasi 

Menurut Utami (dalam Febriyanti 2008:33) kemasan yang ideal 

sebaiknya memberikan informasi yang sesuai dan dibutuhkan kepada khalayak, 

baik secara  verbal maupun visual. Intinya adalah apakah elemen-elemen desain 

dalam kemasan sudah memberikan informasi  secara cepat, mudah dan lengkap, 

mulai dari batas kadaluarsa, komposisi makanan, halal atau haram dan lain 

sebagainya.  

5) Fungsi Kemudahan Fisik  

Menurut Utami (dalam Febriyanti 2008:33) fungsi yang satu ini jangan 

sampai diabaikan, karena bentuk kemasan yang trimarta harus memudahkan 

baik saat pengepakan, distribusi, maupun penggunaan oleh end user. Faktor 

ergonomik bisa dibilang sangat berperan didalam pengembangan desain 

kemasan.  

6) Fungsi Marketing  

Menurut Utami (dalam Febrianti 2008:34) fungsi yang harus juga 

dipenuhi, yaitu fungsi marketing, bagaimana kemasan mampu menjawab 

aspirasi konsumen. Untuk memenuhi fungsi marketing, otomatis diperlukan 

kepekaan desainer terhadap kebutuhan dan keinginan khalayak. Desain kemasan 
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yang baik adalah yang bisa memvisualisasikan “brand” alias membantu 

branding sebuah produk.  

 

2.3 Tinjauan tentang Aneka Gorengan Super 2R 

Aneka Gorengan Super 2R adalah usaha dagang yang bergerak di bidang 

makanan ringan snack. Usaha yang bergerak dalam pembuatan makanan ringan 

yang terdiri dari macam-macam kentang goreng, jamur crispy, sosis, otak-otak  

dan diberi variasi rasa seperti garlic, chilli, blackpepper, original dan curry, 

balado, keju, pedas manis, BBQ, sapi panggang, saos mayo, jagung bakar, extra 

hot, seafood. Aneka Gorengan Super 2R berdiri di dua tempat yaitu lokasi tempat 

tinggal pemilik dan di alun-alun di daerah Ungaran.  

Pengamatan untuk kepentingan perancangan ini, Aneka Gorengan Super 

2R yang diamati adalah Aneka Gorengan Super 2R yang berada di Alun-alun Mini 

Ungaran. Proses pembuatan Aneka Gorengan Super 2R yaitu aneka gorengan 

yang pertama digoreng, setelah matang diberi bumbu sesuai pesanan. Produk ini 

masukkan ke dalam kemasan kantung kertas dan sebuah tusukan untuk 

memudahkan konsumen memakannya. Bahan baku atau bahan dasar pembuatan 

makanan yang meliputi kentang dan jamur dibeli secara langsung. Sedangkan 

proses pengolahan dari awal sampai akhir dilakukan sendiri, mulai dari 

penyortiran bahan, pengupasan sampai proses penyajianya. Untuk pilihan rasa dan 

harga sudah disediakan katalog daftar menu untuk konsumen.  

Usaha ini berdiri pada tahun 2008 yang pada awalnya dimotori oleh 

pemilik dari usaha ini yang bernama Ibu Siti. Beliau memulai usaha ini dengan 
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dibantu oleh suami. Pada awal pendirian usaha ini, hanya terdapat dua orang 

pekerja termasuk pemilik  tetapi sekarang sudah berkembang menjadi usaha 

rumahan. Sehingga memiliki tugas sendiri-sendiri, agar pihak konsumen tidak 

perlu menunggu lama untuk mengonsumsinya. Selain itu mereka juga menerima 

pesan antar untuk wilayah  Ungaran. selain berjualan di alun-alun mini Ungaran, 

mereka juga membuka usahanya di rumah. Pemilik mulai berjualan dari jam 5 

sore sampai selesai. Tempat yang digunakan untuk berjualan sangat strategis, 

karena tempat tersebut merupakan tempat dimana masyarakat Ungaran 

berkumpul. Mulai dari anak muda, orangtua, anak-anak yang menikmati sore hari 

dengan berolahraga, maupun berkumpul dengan teman. Selain itu banyak penjual 

yang terdapat ditempat tersebut.  

Usaha rumahan ini yang sebelumnya hanya usaha sambilan, kini bisa 

membuka usaha mereka ditempat yang sangat strategis. Ibu Siti juga 

menambahkan dua tenaga kerja untuk membantu mempersiapkan bahan, tempat, 

proses produksi, penyajian, dan sampai kegiatan berjualan selesai.  

Usaha yang dijalankan Ibu Siti memiliki omzet penjualan yang cukup 

tinggi. Sedangkan omzet yang didapat Ibu Siti per-bulan dari awal berdiri usaha 

ini sampai sekarang cukup menunjukan kemajuan. Berbeda dengan penghasilan 

yang didapat sebelumnya. Meskipun sekarang usaha seperti ini banyak dijumpai, 

namun Ibu Siti selalu mempunyai ide untuk mempertahankan usaha yang 

didirikannya.  
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2.4 Redesain Kemasan Produk Makanan Ringan Aneka 

Gorengan Super 2R 

Redesain atau redesign adalah perancangan kembali atau dirancang 

ulang, di mulai dari awal kembali, merancang ulang. Redesain merupakan 

perencanaan dan perancangan kembali suatu karya agar tercapai tujuan tertentu. 

Dalam hal yang dimaksud redesain kemasan produk makanan ringan snack. 

Kegiatan merencanakan dan merancang kembali bentuk, ukuran dan bahan 

kemasan produk makanan ringan yang sudah ada.  

Banyak yang menilai desain kemasan yang ada sudah modern tapi untuk 

tampilan sebuah desain kemasan kurang menarik, karena dengan desain yang 

biasa dan kurang menarik. Untuk sebuah desain yang dapat menjual, sedangkan 

desain yang biasa tidak memiliki nilai untuk menarik konsumen. Meskipun 

bentangannya sudah cukup modern, namun kurang efektif karena masih bisa lepas 

serta terbuat dan bahan kertas sehingga kurang berfungsi dengan sebagaimana 

mestinya. Jika desain yang digunakan lebih bervariasi dalam permainan warna, 

tambahan gambar, tipografi serta bahan berkualitas, sudah pasti masyarakat akan 

lebih tertarik. Sehingga  kualitas produk dan kemasan dapat menyampaikan pesan 

bagi pembeli.  

Pemilik sendiri menyadari bahwa kemasan yang dimiliki memang kurang 

menarik untuk tampilan visualnya. Namun Ibu Siti sendiri lebih memilih untuk 

fokus bagaimana produknya bisa terjual tanpa melihat urgensi kemasan secara 

visual, maupun secara fungsi. Dengan demikian, kegiatan redesain kemasan pada 
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produk “Aneka Gorengan Super 2R” ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

dan nilai jual produk. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

3.1 Media Berkarya 

3.1.1 Bahan 

1) Kertas  

Media kertas ini mudah didapat baik jenis kertas yang memiliki 

struktur permukaan yang halus maupun bertekstur yang nantinya digunakan 

untuk memenuhi. Beberapa jenis kertas tersebut diantaranya kertas Ivorypaper, 

semi glossypaper, glossy paper dan lain-lain. 

2) Tinta warna  

Tinta warna yang digunakan dalam mencetak karya adalah CMYK 

yang merupakan standar industri cetak saat ini. CMYK merupakan singkatan 

dari biru (cyan) merah (magenta) kuning (yellow) hitam (black) sehingga 

menghasilkan nuansa warna yang di inginkan dengan menggunakan jenis 

printer EPSON STYLUS TX110 yang ada di Cendana Digital Printing. 

3.1.2 Alat  

1) Manual  

- Pensil 

- Buku gambar 

- Penggaris 

- Cutter 

2) Perangkat Keras 
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- Laptop 

Dalam pembuatan redesain kemasan media berkarya yang penyusun 

gunakan adalah laptop. Spesifikasi komputer yang penyusun gunakan untuk 

membuat desain kemasan ini adalah Laptop Dell Inspiron N4030  Intel 

Pentium Dual Core, Hardisk 320GB, RAM 2GB, dan VGA Card 128 MB. 

Perangkat tersebut merupakan alat yang berfungsi untuk mengerjakan 

penyimpanan dan pengolahan data pada harddisk. 

- Flash disk merk PNY 4GB 

 Flash disk digunakan untuk menyimpan data, baik tulisan maupun 

gambar. 

- Printer Canon iP1880 

- Modem IM2 

- Kamera pocket SONY 

3) Perangkat lunak atau software 

Perangkat  yang digunakan dalam membuat karya Tugas Akhir 

merupakan aplikasi grafis yaitu,   Adobe Photosop dan Corell Draw X5 

 

3.2 Teknik Berkarya 

Dalam rangka membuat desain  produk kemasan ini, penulis 

menggunakan berbagai alternatif desain yang dibuat pada komputer dengan 

aplikasi programAdobe Photosop dan Corell Draw X5 sehingga menghasilkan 

suatu desain kemasan yang sesuai dengan  keinginan owner/ pemilik usaha yakni 
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Ibu Siti dari hasil metode pengumpulan data berupa hasil wawancara yang  telah 

dilakukan. 

Konsep berkarya dalam meredesain kemasan makanan ringan ini adalah 

dengan mengambil dan mencari contoh-contoh bentuk desain kemasan yang telah 

ada dipasaran  maupun pada gambar-gambar yang kaitanya dengan desain 

kemasan untuk dijadikan referensi, tolak ukur serta perbandingan dalam 

menemukan kelebihan dan kekurangan kemasan tersebut  dari metode 

pengumpulan data, kemudian diolah yang nantinya diterapkan pada strategi 

kreatif dalam pembuatan desain kemasan. 

Konsep bentuk kemasan yang unik merupakan salah satu strategi 

marketing yang dapat menarik konsumen terhadap sebuah produk. Penawaran 

bentuk desain makanan ringan berupa jamur crispy, kentang goreng, sosis, dan 

otak-otak ini disajikan dengan berbagai variasi ukuran seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya dengan media kertas  dan berbagai variasi bentuk kemasan antara 

lain, persegi, persegi panjang, segi enam maupun berbagai bentuk yang unik. 

Aplikasi semua unsur  desain berupa bentuk, garis, warna, ilustrasi, 

tekstur, ruang, ukuran, tata letak, dipadupadankan dengan komposisi yang 

seimbang, dilanjutkan dengan proses pembuatan redesain kemasan yang sesuai.  

Melalui pencarian gambar, membuat bentangan, ukuran, sampai dengan proses 

mengolah tampilan kemasan, sampai dengan bentuk tiga dimensionalnya. 

Sehingga menghasilkan desain kemasan yang baru dan lebih menarik untuk 

produksi dari Aneka Gorengan Super 2R. Kemasan yang sudah diredesain 
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selanjutnya di gunakan untuk sebagaimana fungsi awal kemasan, yaitu tempat dari 

suatu produk yang akan segera di gunakan. 

 

3.3 ProsedurBerkarya 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara didefinisikan sebagai percakapan yang diarahkan untuk topik 

tertentu, interaksi antara pewawancara dan pemilik usaha akan memberikan 

kontribusi yang sangat berarti dalam proses pengumpulan data. 

Metode yang digunakan penulis adalah dengan melakukan tanya jawab 

langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini pemilik Ibu Siti, seputar 

awalnya berwirausaha dari ide membuat jamur crispy sampai kendala-kendala 

yang pernah di hadapi serta pasang surut usahanya. 

3.3.2 Observasi 

Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti. Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yanga akan 

diteliti. Dalam metode ini dilakukan peninjauan dan pengamatan secara 

langsung  dan segala hal yang berhubungan masalah yang dibahas. Observasi 

dilakukan dengan cara pengamatan di “Aneka Gorengan Super 2R”Ungaran. 

Data yang didapatkan melalui teknik ini yaitu langkah-langkah, proses produksi 

serta sistem kerja yang diamati secara langsung. 

 

No Objek Observasi Contoh 

1 Tempat Usaha Pedagang kaki lima atau menetap  
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2 Jenis Produk Makanan ringan  

3 Konsumen  Anak-anak, remaja, dewasa 

 

3.3.3 Studi Kepustakaan 

Tahap ini dilakukan untuk melengkapi referensi dari penulis termasuk di 

sini bentuk-bentuk kemasan, buku desain grafis, website, serta artikel-artikel 

yang ada kaitannya dengan desain kemasan. Dalam hal ini data yang diperoleh 

mengenai pengertian desain komunikasi visual, desain grafis, desain kemasan 

dan grafis/contoh-contoh dari bentuk kemasan serta menambah pengetahuan 

penulis cara-cara bagaimana membuat karya.  

3.3.4 Penetapan tujuan redesain 

Menciptakan karya yang mampu mengangkat tema yang akan diusung 

karya kemasan yang bertema “Redesain Kemasan makanan ringan Aneka 

Gorengan Super 2R”. Selanjutnya mencari data berkaitan dengan tema yang 

diambil yakni melakukan wawancara. Wawancara didefinisikan sebagai 

percakapan yang diarahkan untuk topik tertentu. Interaksi antara pewawancara 

dan  responden akan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam proses 

pengumpulan data. 

Metode yang digunakan penulis adalah dengan melakukan tanya jawab 

langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini yakni Ibu Siti sebagai 

pemilik. Selain itu, juga mencari referensi dengan melakukan studi kepustakaan 

untuk melengkapi referensi dari penulis termasuk disini bentuk-bentuk 

kemasan,buku desain grafis, website, serta artikel-artikel yang ada kaitanya 
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dengan desain kemasan.Menciptakan karya yang mampu mengangkat tema yang 

akan diusung karya kemasan yang bertema “Redesain Kemasan makanan ringan 

Aneka Gorengan Super 2R”. Berkaitan dengan desain yang akan diredesain 

karna desain yang sudah ada secara fungsi, sudah tercapai namun untuk kemasan 

yang mampu menarik perhatian konsumen kurang. Untuk itu agar mencapai 

suatu kemasan yang berfungsi dengan baik bisa dianjurkan seimbang, sehingga 

perlu dilakukan desain ulang kemasan. secara sepesifik desain lama yang masih 

sederhana, namun untuk desain bentangan sudah terlihat modern. Perlu sedikit 

tambahan pada tampilannya agar lebih menarik. 

3.3.5 Sket 

Sket merupakan gambar  kasar, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih 

lanjut. Dalam hal ini ditujukan sebagai langkah awal dalam membuat desain 

kemasan dengan terlebih dahulu membuat coretan-coretan yang nanti akan 

dilanjutkan ke proses membuat desain bentangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses Sket 
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3.3.6 Dummy 

Proses menentukan bentuk kemasan yang dapat dibangun sebagai kemasan, 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Komputerisasi  

Proses visualisi dengan menggunakan software grafis seperti corell draw 

dan photosop melalui komputer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Proses membuat desain pada Corell Draw 

 

 

Gambar 3.4 Proses pembentukan/Dummy 
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3.3.8 Cetak Karya 

Print-out/cetak karya dihasilkan pada berbagai ukuran, bentuk desain 

untuk memaksimalkan hasil cetakan dan tampilan“Aneka Gorengan Super 2R”. 

Proses cetak karya dilakukan dengan teknik cetak digital printing. 

3.3.9Cutting 

Tahap ini merupakan proses dimana hasil cetakan pada kertas yang 

digunakan sebagai materi bahan kemasan dipotong sesuai ukuran bentangan dan 

pemotongan batas-batas lipatan kertas agar memudahkan dalam proses melipat 

bentangan kemasan menjadi bentuk tiga dimensi. Merupakan  porses 

pemotongan dengan menggunakan pisau  yang disusun pada sebuah papan kayu 

sesuai dengan bentuk potongan pada desain kemasan. Setelah pisau disusun, 

kemudian proses pengepresan dengan desain yang sudah dicetak pada kertas 

secara bersama sesuai dengan kekuatan mesin press.  

3.3.10 Assembling 

Proses assembling adalah pmbentukan setelah proses 

cutting/pemotongan bentangan kemasan sesuai dengan struktur  bentuk yang 

didesain yang kemudian proses pembentukan dilakukan dengan menyatukan 

sisi-sisi tertentu pada kemasan sehingga membentuk kemasan tiga dimensi dan 

siap digunakan sebagai pembungkus. 

3.3.11 PenyajianKarya 

Ditahap akhir, setelah proses mulai dari proses penetapan tujuan sampai 

proses assembling yaitu proses pembentukan bentangan kemasan menjadi 

bentuk tiga dimensi. Karya yang telah dicetak kemudian ditempatkan pada 
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pigura berupa bentangan desain kemasan. Selanjutnya kemasan siap 

dipamerkan/ launching kemasan “Aneka Gorengan Super 2R” dapat untuk 

dipamerkan kepada khalayak dengan identitas kemasan baru. 

 

 

Alur Proses Berkarya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Bagan  Proses Berkarya 
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BAB 4 

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karya I  

Dalambabinidideskripsikanelemen-

elemenrupayangtersusundandianalisisdariaspekteknis, estetis, manfaatpraktis, 

danpesan yang terdapatpadasetiapdesainkarya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Desain BentanganKarya 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Gambar Tigadimensional Karya 1 
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4.1.1 Spesifikasi Karya 

Karya   : Kemasan I 

Konsep kemasan : Kemasan yang dipakai untuk pembelian produk 

jajananAneka Gorengan Super 2R yang dikonsumsi di 

lokasipenjualan 

Ukuran :6,75 x 4,5 x 5 cm 

Media : Kertas Ivory 260gram 

Produk : Aneka Gorengan Super 2R 

Tahun : 2012 

 

4.1.2 Deskripsi Karya 

Desain kemasan ini berukuran 6,75 x 4,5 x 5 cm, menggunakan bahan 

kertas Ivory260gram, untuk produk makanan yang berat isinya tidak lebih dari 

100 gram. 

Desain kemasan karyaI ini terdiri dari logo perusahaan dan tipografi. 

Desain kemasan ini dibuat unik berupa kemasan yang berbentuk seperti  

mangkuk memiliki enam sisi dengan bagian atas berbeda dengan bawah yang 

menyerupai kaki. 

Desain kemasan dengan warna jingga dalam background senada 

dengan warna untuk logo yang dibuat warna lebih muda dari warna jingga 

sehingga tidak  terlihat kaku. Untuk warna tulisan jamur, kentang, tela, sosis 

menggunakan warna hitam agar terbaca dengan baik. 
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Logo perusahaan yang terdiri dari teks “Aneka Gorengan Super 2R” 

yang dibuat melingkar seperti stempel dengan tulisan 2R berada ditengah 

lingkaran.Posisi dibuat lebih menonjol daripada teks “aneka gorengan super” 

angka 2 berwarna putih dan huruf R berwarna hitam agar jelas saat dibaca. 

Untuk tampilan visual bagian dalam dan luar dibedakan karena bagian 

dalam hanya menggunakan warna putih. Sedangkan pada bagian luar kemasan 

menggunakan background warna jingga, dengan logo kemasan yang di 

komposisikan dengan berbagai ukuran.Tulisan jamur, tela, kentang, sosis yang 

dipadupadankan menjadi suatu kesatuan teks. Pada pengait atau kunci terdapat 

logo perusahaan yang dibagi menjadi dua, jika dikaitkan akan menjadi logo 

perusahaan. 

4.1.3 Analisis Karya 

a. Analisis Teknik  

Pengolahan logo, bentangan, teks dan pembuatan kemasan  tersebut 

dilakukan dengan dengan media komputer atau laptop yaitu dengan 

menggunakan programCorel Draw X5. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Gambar Proses Berkarya 1 

 

1 

2 

3 
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Keterangan Bagan : 

1. Gambar bentangan yang telah ditentukan ukurannya 6,75 cm x 4,5 cm x 5 

cm, melaluisoftware Corel Draw X5. 

2. Menentukan tipografi dengan menggunakan font Army Expended dengan 

ukuran 27pt, yang terletak pada kotak ketiga dengan komposisi penuh, 

tipografi yang lain terletak di kotak lima posisi dipojok kanan bawah dengan 

ukuran 15pt. Untuk logo yang sudah ditentukan pada kemasan terdapat 

enam komposisi logo yang dibuat menyebar pada setiap kotak kemasan dan 

pada setiap logo dibuat besar kecil. 

3. Menggabungkan semua objek yang telah dibuat. Menentukan warna 

jingga c=0 m=58 y=98 k=0  dan membuat komposisi yang pas untuk 

kemasan.  

4. Desain kemasan selesai dan siap untuk dicetak. 

b. AnalisisFungsi Praktis 

Pada karya kemasan, kertas yang digunakan adalah jenis Ivory 

260gram yang kedua sisinya berwarna putih. Jenis kertas yang tebal dan kokoh 

dipilih agar kemasan tidak mudah rusak saat terkena minyak pada gorengan. 

Kemasan yang sudah didesain cukup praktis karena bisa dibuka dan 

dipasangkan kembali, meskipun kemasan sekali pakai namun kemasan yang 

telah digunakan tidak akan mudah rusak, kemasan juga mudah dibawa 

kemana-mana. 
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c. Analisis Estetis  

Bentuk kemasan segi enam dengan bagian atas dan bawah berbeda, 

bagian bawah akan digabung supaya menjadi penyangga dasar segi enam 

sehingga seperti sebuah mangkuk yang mempunyai enam sisi dengan ukuran 

6,75 x 4,5 x 5 cm. Bentuk segi enam dipilih karena bentuk tersebut dalam 

penyimpanannya memungkinkan untuk ditumpuk, sehingga bisa menghemat 

tempat. 

Dominasi terlihat pada logo 2R yang menyebar, logo yang menyebar 

agar kemasan terlihat tidak kaku atau monoton dan dimaksudkan supaya 

kemasan lebih terlihat dinamis dan fleksible, logo dengan warna monokromatik 

agar terlihat bersih dan lebih muda dari backgroundyang ada pada desain 

kemasan sehingga pesan yang disampaikan terbaca dengan jelas. 

Prinsip keseimbangan dapat dirasakan dari penempatanunsur visual 

yang dikomposisikan secaraasimetris, yaitu dengan komposisiteks yang terbaca 

„kentang, sosis, jaur, tela” yang berbeda ukuran dan penempatan yang tidak 

seimbang sehingga menghasilkan kesan berat sebelah namun menyatu.Logo 

2R yang menyebar dengan ukuran yang berbeda dan bergelombang karena agar 

kemasan terlihat luwes dan menarik dengan maksud menarik perhatian 

konsumen untuk mencobanya.Untuk menggabungkan semua prinsip 

disesuaikan dengan komposisi sehingga tercipta keserasian. Perulangan bentuk 

logo yang teratur, berbeda ukuran dan berbeda arah menciptakan irama, 

keserasian pada seluruh elemen grafis. 
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Desain tipografi dalam kemasan untuk tulisan jamur, tela, sosis, 

kentang menggunakan font Army Expandedhuruf yang terkesan lantang, tidak 

formal dan berkarakter. Teks yang  diletakkan berdekatan, dengan jarak atau 

spasi yang rapat. Dimaksudkan agar tulisan menjadi menarik dalam sekali 

baca. 

Tekanan ditampilkan dengan logo dan teks yang besar pada bidang 

sebelah kanan.Pembagian bidang untuk logo dan teks yang berbentuk persegi 

menghasilkan keserasian bentuk dalam karya ini. Proporsi juga dapat dirasakan 

dengan melihat bidang salah satu bagian kemasanyang ditempatkan logo dan 

teks yang besar disebelah kanan, kemudian diimbangi dengan tiga logo yang 

ditata secara acak pada bidang sebelah kiri. Setelah elemen-elemen grafis 

tersebut tersusun secara terpadu dan saling menunjang terciptalah satu kesatuan 

yang utuh.  

d. Pesan atau Makna 

Konsep ini ditampilkan untuk memunculkan kesan baru untuk 

menarik konsumen.Konsep pada kemasan  yang disajikan dengan background 

warna jingga yang cerah diartikan mewakili produk gorengan yang dapat 

menarik semua konsumen. 

Logo 2R dibuat untuk menimbulkan kesan baru didalamnya, diartikan 

mampu mempersuasi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan 

sedangkan logo yang dibuat besar kecil diartikan makanan ringan ini berlaku 

untuk anak kecil maupun dewasa.Teks yang dibuat menyatu diartikan antara 

rasa, harga, sesuai dengan harapan konsumen. 
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Bentuk bentangan yang unik seperti sapi yang memiliki enam kaki 

dan tidak mempunyai tutup, dimaksudkan kemasan ini digunakan saat 

pembelian untuk konsumsi di area penjualan.Sehingga bentuk kemasan mampu 

menghasilkan kemasan yang gampang dibuka dan dipasangkan 

kembali.Ilustrasi pada kemasan secara keseluruhan ditujukan untuk menambah 

daya tarik kemasan.  
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4.2 Karya II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Karya 2 desain bentangan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Kemasan Tiga Dimensi Karya 2 

4.2.1 Spesifikasi Karya 

Karya  : Kemasan II 

Konsep kemasan : Kemasan yang dipakai untuk pembelian produk jajanan 

   “Aneka Gorengan Super 2R” yang dikonsumsi di lokasi 

   penjualan 

Ukuran  : 11cm x 5 cm 
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Media  : Kertas Ivory260gram 

Produk  : Aneka Gorengan Super 2R 

Tahun  : 2012 

 

4.2.2Deskripsi Karya 

Desain kemasan ini berukuran 11 x 5 cm, menggunakan bahan kertas 

Ivory 310 gram, untuk produk makanan yang berat isinya tidak lebih dari 100 

gram. 

Desain kemasan karya II ini terdiri dari logo perusahaan dan teks. 

Desain kemasan ini dibuat berupa  kemasan yang berbentuk mangkuk memiliki 

empat sisi dengan bagian atas lebih lebar dan bagian samping terdapat logo 

perusahaan yang berkesan timbul. Dengan background warna jingga.  

Desainpada kemasan ini ditampilkan teks berupa ”jamur, tela, 

kentang, sosis” dengan warna putih dan tumpukan warna hitam dengan ukuran 

27pt. Desain ini dicetak pada bagian depan kemasan, logo perusahaan yang 

terdiri dari teks “Aneka Gorengan Super 2R” yang dibuat melingkar seperti 

stempel dengan tulisan 2R berada ditengah lingkaran posisi lebih menonjol 

daripada teks “Aneka Gorengan Super”. Angka 2 berwarna putih dan huruf R 

berwarna hitam, logo yang lain memiliki warna lebih terang yang mengelilingi 

teks “jamur, tela, kentang, sosis”. 
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4.2.3 Analisis Karya 

a. Analisis Teknik  

Pengolahan logo, bentangan, teks dan pembuatan kemasan tersebut 

dilakukan dengan dengan media komputer/ laptop yaitu dengan menggunakan 

programCorel Draw X5. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Bagan : 

1. Gambar bentangan yang telah ditentukan ukurannya 5cm x 11cm, melalui 

software Corel Draw X5.  

2. Menentukan tipografi dengan menggunakan font Army Expended dengan 

ukuran 27pt, yang terletak pada tampak depan dan belakang pada kemasan 

dengan posisi berada di pojok kanan dan kiri bawah. Untuk logo yang sudah 

ditentukan pada kemasan terdapat enam komposisi logo yang dibuat 

menyebar pada setiap sisi kemasan dan logo dibuat besar kecil. 

3. Menggabungkan semua objek yang telah dibuat. Menentukan warna 

jingga c=0 m=72y=100 k=0  dan membuat komposisi yang pas untuk 

kemasan.  

Gambar 4.12 Gambar Proses Berkarya 

2 

1 2 3 
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4. Desain kemasan selesai dan siap untuk dicetak. 

b. Analisis Fungsi Praktis 

Pada karya kemasan kertas yang digunakan adalah  jenisIvory 260gram, 

yang kedua sisinya berwarna putih. Jenis kertas yang tebal dan kokoh sehingga 

tidak mudah rusak saat tekena minyak pada gorengan. 

Bentuk kemasan yang seperti mangkuk dengan empat sisi dan melebar 

untuk bagian atas dengan volume ruang 11 x 5 cm, kemasan mampu memuat 

gorengan dengan tidak lebih dari 100 gram. 

Kemasan yang sudah didesain cukup praktis karena bisa dibuka dan 

dipasangkan kembali, meskipun kemasan sekali pakai namun kemasan yang 

telah digunakan tidak akan rusak, kemasan juga mudah dibawa kemana-mana.    

c. Analisis Estetis 

Desain kemasan ini dibuat sederhana yaitu berupa  kemasan yang 

berbentuk mangkuk memiliki empat sisi dengan bagian atas lebih lebar, ukuran 

kesuluruhan 11 x 5 cm, kemasan dibuat dengan sedemikian rupa karena agar 

dapat menampung jajanan lebih banyak sehingga kemasan terlihat tidak kecil 

maka bagian atas kemasan dibuat melebar. 

Dominasi terlihat pada logo perusahaan yang berada disamping 

kanan, dan kiri yang berkesan timbul, sehingga warna terlihat sangat kontras, 

logo terlihat kontras karena logo yang mempunyai warna hitam dan putih itu 

berbeda dengan logo yang monokromatik.Logo dibuat seperti timbul karena 

dapat mengubah image pada desain kemasan itu sendiri agar terlihat berbeda 
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dan baru, sehingga desain kemasan dapat menyampaikan pesan di dalamnya 

jelas.Logo 2R yang dibuat monokromatik agar terlihat rapi dan bersih. 

Keseimbangan dapat dirasakan dari penempatan unsur visual yang 

disusun secara asimetris pada bidang yang luas, yaitu dengan komposisi teks 

yang terbaca „kentang, sosis, jamur, tela” yang sama ukuran namun peletakan 

yang tidak seimbang sehingga menghasilkan kesan berat sebelah namun 

menyatu. Logo 2R yang menyebar dengan ukuran yang berbeda karena, agar 

kemasan terlihat luwes dan menarik dengan maksud menarik perhatian 

konsumen. Selain itu komposisi teks dan logo terdapat pada bagian yang sama 

karena dapat membantu mengubah kemasan itu terlihat tidak monoton namun 

mendinamiskan suatu bagian. 

Kombinasi warna yang ada dalam desain kemasan yaitu warna jingga 

pada backgroundakan senada dengan warna untuk logo yang dibuat warna 

monokromatik lebih muda dari warna jingga, sehingga tidak akan terlihat kaku 

dan terlihat menarik. Untuk warna teks “jamur, kentang, tela, sosis” 

menggunakan warna hitam menjadikan pesan yang disampaikan lebih jelas dan 

mengena. Agar tercapai kombinasi warna yang maksimal, perlu diperhatikan 

susunan warna yang menarik, dinamis, sehingga pesan yang akan disampaikan 

terbaca dengan baik. 

Teks dalam kemasan untuk tulisan “jamur, tela, sosis, kentang” 

menggunakan font Army Expanded dengan ukuran 27pt, teks yang dibuat 

timbul dengan menggunakan dua warna yaitu hitam dan putih yang terkesan 

lantang, tidak formal dan berkarakter.Teksyang diletakkan berdekatan, dengan 
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jarak atau spasi yang rapat dimaksudkan agar tulisan menjadi menarik dalam 

sekali baca. 

Kesatuan terlihat dari beberapa prinsip desain lain, dominasi warna 

yang terdapat dalam desain kemasan melalui warna background, logo dan teks. 

Warna background yang menggunakan warna jingga akan berkesan tenang dan 

sekaligus mewakili jenis jajanan yang diproduksi. Sejumlah logo yang 

berwarna monokromatik dan terlihat menyebar, warna monokromatik pada 

logo berkesan bersih, hangat dan berkarakter, logo yang menyebar diartikan 

untuk membuat kemasan terlihat dinamis dan tidak monoton. Sedangkan logo 

2R berwarna hitam dan putih diartikan mampu menjadi pusat perhatian pada 

kemasan. Teks berwarna hitam dimaksudkan agar mempunyai karakter lantang 

dan kuat sedangkan bayangan putih diartikan agar teks terlihat berkarakter 

namun bersih, rapi dan dimaksudkan terlihat menarik. Kesatuan juga terlihat 

dari komposisi penempatan unsur-unsur visual, dengan adanya keseimbangan 

ukuran logo, penempatan teks dan kombinasi unsur visual lain dan akan 

menjadikan kesatuan yang menarik dalam kemasan yang menjadi titik fokus. 

d. Pesan atau Makna 

Konsep pada kemasan  yang disajikan dengan background warna 

jingga yang cerah diartikan mewakili warna produk gorengan agar dapat 

menarik semua konsumen.  

Logo yang dibuat seperti stempel dengan logo yang terpilih harus 

memenuhi persyaratan logo yang baik. Tipe huruf yang digunakan mudah 

dibaca, sehingga saat diaplikasikan  ke berbagai ukuran  dapat terbaca dengan 
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baik. Logo 2R dibuat seperti timbul diartikan mampu mengangkat citra 

produsen, agar produk yang dihasilkan bisa lebih dikenal masyarakat.Logo 

yang menyebar dan besar kecil diartikan mampu mengajak konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan dan berlaku untuk anak kecil maupun 

dewasa.Teks yang dibuat menyatu diartikan antara rasa, harga, sesuai dengan 

harapan konsumen. 

Bentuk bentangan yang seperti mangkuk memiliki empat sisi dengan  

bagian atas lebar dan samping terdapat logo yang berkesan timbul  

menghasilkan bentuk yang gampang dibuka dan digabungkan kembali.Ilustrasi 

pada kemasan secara keseluruhan ditujukan untuk menambah daya tarik 

kemasan. 
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4.3 Karya  III 

 

 

 

 

 

                    . 

    

  

 

 

Gambar 4.13 Bentangan karya 3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Gambar Tiga Dimensi Karya III 
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4.3.1 Spesifikasi Karya 

Karya  : Kemasan III 

Konsep kemasan : Kemasan yang dipakai untuk pembelian produk jajanan 

Aneka Gorengan Super 2R yang dikonsumsi di 

lokasipenjualan 

Ukuran  : 12 cm x 6 cm x 5 cm 

Media  : Kertas Ivory260 gram 

Produk  : Aneka Gorengan Super 2R 

Tahun  : 2012 

4.3.2 Deskripsi Karya 

Desain kemasan ini berukuran 12 x 6 x 5 cm, menggunakan bahan 

kertas Ivory 260gram, untuk produk makanan yang berat isinya tidak lebih dari 

100 gram. 

Desain kemasan karya III ini menampilkan teks dengan susunan kata 

“Jamur, kentang, sosis, tela” dengan ukuran 27pt. Desain kemasan ini 

mengutamakan keindahan dari suatu teks dan logo dengan paduan warna 

primer yaitu warna merah dan kuning yang dipisahkan garis lengkung, dengan 

tambahan gambar jamur dan kentang pada samping kemasan. 

Logo perusahaan yang terdiri dari teks “Aneka Gorengan Super 2R” 

yang dibuat melingkar seperti stempel dengan tulisan 2R berada ditengah 

lingkaran.Posisi lebih menonjol daripada teks “aneka gorengan super” angka 2 

berwarna merah dan huruf R berwarna hitam agar jelas untuk dibaca.logo yang 
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lain memiliki warna lebih terang yang mengelilingi teks “jamur, tela, kentang, 

sosis” agar mampu dibaca dengan baik. 

Untuk tampilan visual bagian dalam dan luar dibedakan karena bagian 

dalam hanya menggunakan warna putih.Sedangkan pada bagian luar kemasan 

menggunakan background warna kuning dan merah, dengan logo kemasan 

yang di komposisikan dengan berbagai ukuran.Tulisan jamur, tela, kentang, 

sosis yang dipadupadankan menjadi satu susunan teks.Pada pengait atau kunci 

terdapat pada samping kemasan. 

4.3.3 Analisis Karya 

a. Analisis Teknis 

Pengolahan logo, bentangan, teks dan pembuatan kemasan  tersebut 

dilakukan dengan dengan media komputer/ laptop yaitu dengan menggunakan 

programCorel Draw X5. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 
3 

Gambar 4.15 Gambar Proses Berkarya 

3 
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Keterangan Bagan : 

1. Gambar bentangan yang telah ditentukan ukurannya 5cm x 6cm x 12cm 

melalui software Corel Draw X5.  

2. Menentukan teks dengan menggunakan font Army Expended dengan 

ukuran 27 pt, yang terletak pada tampak depan dan belakang pada kemasan 

dengan posisi berada di pojok kanan dan kiri bawah. Untuk logo yang sudah 

ditentukan pada kemasan terdapat dua komposisi logo yang dibuat 

bersebelahan dengan teks. 

3. Menggabungkan semua objek yang telah dibuat. Menentukan warna 

kuning c=0 m=0 y=100 k=0  dan merah c=0 m=100 y=100 k=0 komposisi 

yang pas untuk kemasan.  

4. Desain kemasan selesai dan siap untuk dicetak. 

b. Analisis Fungsi Praktis 

Pada karya kemasan kertas yang digunakan adalah jenis Ivory 310 gram, 

yang kedua sisinya berwarna putih, jenis kertas yang tebal dan kokoh dipilih 

agar kemasan tidak mudah rusak saat tekena minyak pada gorengan. 

Kemasan yang sudah didesain cukup praktis karena bisa dibuka dan 

dipasangkan kembali, meskipun kemasan sekali pakai namun kemasan yang 

telah digunakan tidak akan rusak, kemasan juga mudah dibawa kemana-mana.  

Bentuk kemasan seperti balok dengan empat sisi,dengan volume ruang 5 

x 6 x 12 cm, Kemasan yang dihasilkan mampu memuat jenis gorengan dengan 

daya muat tidak lebih dari 100 gram.  
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c. Analisis Estetis  

Pembuatan desain kemasan karya III ini menggunakan software 

CorelDraw X5. Penempatan elemen-elemen desain seperti logo, gambar jamur, 

kentang dan teks dimana elemen-elemen tersebut ditata sesuai dengan kemasan 

yang diredesain berukuran 5 x 6 x 12 cm. Jenis font yang digunakan 

menggunakan fontArmy Expended pada keseluruhan alamat perusahaan. 

Kombinasi warnayang terlihat pada background yang dipilih tersebut 

dengan ketentuan CMYK dimana merah memiliki kesan yang dominan, menarik, 

aktif dan semangat. Warna merah ini sebagai warna dominan dalam usaha 

jajanan gorengan, menarik dalam arti agar konsumen tertarik untuk membeli 

produk perusahaan. Warna kuning yang juga mendominasi terlihat tenang namun 

menjadi pusat perhatian. Kedua warna tersebut jika dikombinasikan akan 

menjadi semangat, berani dan menarik.  

Prinsip keseimbangan yang ditampilkan adalahsimetris yaitu dengan 

komposisi teks yang rata dan berdampingan dengan logo sehingga dapat 

menyatukan semua unsur grafis didalamnya. Teks yang disusunan rata kiri-

kanan dan saling merapat yang berada di bidang sebelah kiri dikomposisikan 

dengan logo perusahaan berada disebelah kanan, menjadikan kemasan terlihat 

penuh dan tidak monoton karena diantara warna background, teks dan logo 

terdapat garis lengkung bergelombang sehingga kemasan ini terlihat dinamis dan 

menarik.  

Kesatuan terwujudmelalui garis bergelombang, garis bergelombang 

dipilih karena sifatnya luwes dan dinamis sehingga dapat menyatukan anatara 



55 

 

 

 

warna background, teks, logo dan unsur visual pendukungnya. Warna merah dan 

kuning dalam background, komposisi susunan teks dan logo yang dibuat  

simetris tidak akan terlihat monoton karena terdapat garis bergelombang yang 

mendinamiskan suasana dalam kemasan. Pemilihan jenis huruf Army Expended 

dengan ukuran 32pt, font berkarakter, tegas dan mengena dan  mempunyai badan 

besar, berfungsi menghilangkan kesan penuh. 

d. Pesan atau Makna 

Pada tampilan desain kemasan  ini mengunakan konsep collor fullsebagai 

pilihannya. Konsep ini ditampilkan untuk memunculkan kesan baru   untuk 

menarik dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Dengan begitu akan menjadi 

cambuk bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kreasi produk. 

Konsep pada kemasan  yang disajikan dengan background warna merah dan 

kuning  yang cerah diartikan dan mewakili jenis gorengan. 

Logo 2R dibuat seperti stempel dengan logo yang terpilih harus 

memenuhi kriteria persyaratan logo yang baik. Tipe huruf yang digunakan mudah 

dibaca, sehingga saat diaplikasikan keberbagai ukuran media tetap terbaca. Logo 

menggunakan dua warna yaitu merah dan hitam yang melambangkan semangat, 

hangat, dan terus tumbuh berdasar atas asas kekeluargaan. 

Terdapat teks “jamur, tela, kentang, sosis” yang terletak di sisi yang 

memenuhi ruang dibuat menyatu diartikan antara rasa, harga, sesuai dengan 

harapan konsumen. 
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Bentuk bentangan yang beda dan baru menghasilkan bentuk yang mudah 

dibuka dan digabungkan kembali. Ilustrasi pada kemasan secara keseluruhan 

ditujukan untuk menambah daya tarik kemasan.  
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4.4 Karya IV 
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Gambar 4.17 Gambar tiga dimensi dan produk karya IV 

 

 

 

Gambar 4.16 Bentangan  karya IV 
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4.4.1 Spesifikasi Karya 

Karya   : Kemasan IV 

Konsep kemasan : Kemasan yang dipakai untuk pembelian 

produkjajanan Aneka Gorengan Super 2R 

yangdikonsumsi di rumah 

Ukuran   : 12 cm  x 5 cm x 6 cm 

Media    : Kertas Ivory260gram 

Produk   : Aneka Gorengan Super 2R 

Tahun    : 2012 

4.4.2 Deskripsi Karya 

Desain kemasan ini berukuran 12 x 6 x 5 cm, menggunakan bahan 

kertas Ivory 260gram, untuk produk makanan yang berat isinya tidak lebih dari 

100 gram. 

Desain kemasan karya IV pada bentangan kemasan terdapat 

perpaduan warna kuning, merah dan hitam., warna merah dan kuning 

dipisahkan oleh garis lengkung bergelombang, diantara lengkungan terdapat 

teks dan logo perusahaan. Untuk kemasan tampak depan terdapat susunan teks 

“jamur, kentang, sosis, tela” menggunakan font Army Expended, teks terletak 

di sebelah kanan dengan ukuran cukup besar. Logo perusahaan berada di  

bagian kiri dengan ukuran lebih kecil dari teks sebelah kanan. Bagian kemasan 

kanan dan kiri yang berfungsi sebagai penghubung untuk pengait, terdapat 

gambar jenis jajanan kentang goreng dan jamur crispy dengan diatas gambar 

terdapat tambahan warna merah dan kuning  sebagai penahan jajanan 
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sebelumkemudian ditutup, untuk tutup kemasan dibuat menyatu dengan badan 

kemasan yang juga mendominasi warna merah dan kuning dipisahkan garis 

lengkung bergelombang dibagian kanan kemasan dalam cekungan gelombang 

terdapat logo perusahaan kemudian di kiri terdapat alamat perusahaan.  

4.4.3 Analisis Karya 

a. Analisis Teknik  

Pengolahan logo, bentangan, teks dan pembuatan kemasan  tersebut 

dilakukan dengan dengan media komputer/ laptop yaitu dengan menggunakan 

programCorel Draw X5. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Keterangan Bagan : 

1. Gambar bentangan yang telah ditentukan ukurannya 5 x 6 x12cm melalui 

software Corel Draw X5.  

1 
2 

3 

Gambar 4.18 Gambar proses berkarya IV 
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2. Menentukan teks dengan menggunakan font Army Expended dengan 

ukuran 27pt, yang terletak pada tampak depan dan belakang pada kemasan 

dengan posisi berada di pojok kanan dan kiri bawah. Untuk logo yang sudah 

ditentukan pada kemasan terdapat dua komposisi logo yang dibuat 

bersebelahan dengan teks. 

3. Menggabungkan semua objek yang telah dibuat. Menentukan warna 

kuning c=0 m=0 y=100 k=0  dan merah c=0 m=100 y=100 k=0 komposisi 

yang pas untuk kemasan. 

4. Desain kemasan selesai dan siap untuk dicetak. 

b. Analisis Fungsi Praktis 

Bentuk kemasan yang sederhana dan color full dapat menjadi wadah 

atau kemasan yang baik karena kemasan ini memiliki ukuran 12 x 6 x 5 cm 

sehingga tidak terlalu besar dan kecil supaya tidak memberatkan konsumen. 

Pada karya IV kemasan kertas yang digunakan adalah  

jenisIvory260gram, yang kedua sisinya berwarna putih. Jenis kertas yang tebal 

dan kokoh dipilih agar kemasan tidak mudah rusak saat tekena minyak pada 

gorengan. 

Kemasan yang sudah didesain cukup praktis karena bisa dibuka dan 

dipasangkan kembali, meskipun kemasan sekali pakai namun kemasan yang 

telah digunakan tidak akan mudah rusak, kemasan yang praktis juga mudah 

dibawa kemana-mana.   
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c. Analisis Estetis 

Bentuk kemasan didesain seperti kotak kubus dengan tutup dibagian 

atas, lebar tutup sesuai dengan lebar permukaan kemasan 12 x 5 cm dengan 

tambahan 2,5 cm untuk menyelipkan ke wadah, kemasan tampak depan jika 

dibuka tutupnya dibuka akan terlihat cekungan yang memiliki dua sisi yang 

sama. Namun jika tampak belakang tidak terdapat cekungan karena bagian 

belakang menjadi satu dengan tutup kemasan. 

Kombinasi warnayang terlihat pada background yang dipilih tersebut 

dengan ketentuan CMYKdimana merah memiliki kesan yang dominan, 

menarik, aktif dan semangat. Warna merah ini sebagai warna dominan dalam 

usaha jajanan gorengan, menarik dalam arti agar konsumen tertarik untuk 

membeli produk perusahaan.Warna kuning yang juga mendominasi terlihat 

tenang namun menjadi pusat perhatian. Kedua warna tersebut jika 

dikombinasikan akan menjadi semangat, berani dan menarik.  

Prinsip keseimbangan yang ditampilkan adalahsimetris yaitu dengan 

komposisi teks yang rata dan berdampingan dengan logo sehingga dapat 

menyatukan semua unsur grafis di dalamnya. Teks yang disusunan rata kiri-

kanan dan saling merapat yang berada di bidang sebelah kiri dikomposisikan 

dengan logo perusahaan berada disebelah kanan, menjadikan kemasan terlihat 

penuh dan tidak monoton karena diantara warna background, teks dan logo 

terdapat garis lengkung bergelombang sehingga kemasan ini terlihat dinamis 

dan menarik. 
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Kesatuan terwujudmelalui garis bergelombang, garis bergelombang 

dipilih karena sifatnya luwes dan dinamis sehingga dapat menyatukan anatara 

warna background, teks, logo dan unsur visual pendukungnya. Warna merah 

dan kuning dalam background, susunan teks dan logo yang dibuat  simetris 

tidak akan terlihat monoton karena terdapat garis bergelombang yang 

mendinamiskan suasana dalam kemasan. Pemilihan jenis huruf Army Expended 

dengan ukuran 32pt, font berkarakter, tegas dan mengena dan  mempunyai 

badan besar, berfungsi menghilangkan kesan penuh. 

Tekanan ditampilkan padalogo dan teks yang sejajar pada bidang 

sebelah kanan. Pembagian bidang untuk logo dan teks yang berbentuk persegi 

panjang menghasilkan keserasian bentuk dalam karya ini. Proporsi juga dapat 

dirasakan dengan melihat bidang salah satu bagian kemasanyang ditempatkan 

gambar jajanan yang terletak pada samping bagian kemasan. Setelah unsur-

unsur grafis tersebut tersusun secara terpadu dan saling menunjang terciptalah 

satu kesatuan yang utuh. 

d. Pesan atau Makna 

Pada tampilan desain kemasan  ini mengunakan konsep collor 

fullsebagai pilihannya. Konsep ini ditampilkan untuk memunculkan kesan baru   

untuk menarik dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Dengan begitu akan 

lebih meningkatkan kinerja dan kreasi produk. Konsep pada kemasan  yang 

disajikan dengan background warna merah dan kuning  yang cerah diartikan 

dan mewakili jenis gorengan. 
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Logo 2R dibuat seperti stempel dengan logo yang terpilih harus 

memenuhi kriteria persyaratan logo yang baik. Tipe huruf yang digunakan 

mudah dibaca, sehingga saat diaplikasikan ke berbagai ukuran media tetap 

terbaca. Logo menggunakan dua warna yaitu merah dan hitam yang 

melambangkan semangat, hangat, dan terus tumbuh berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

Terdapat teks “jamur, tela, kentang, sosis” yang terletak di sisi yang 

penuh, teks yang dibuat menyatu diartikan antara rasa, harga, sesuai dengan 

harapan konsumen.Ilustrasi keseluruhan pada karya kemasan VI ini mampu 

untuk mengajak atau menarik perhatian masyarakat umum dengan melalui 

desain kemasan produk 
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4.5 Karya V  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Tigadimensional dan produk karya V 

 

 

Gambar 4.19Bentangan karya V 
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4.5.1 Spesifikasi Karya 

Karya    : Kemasan V 

Konsep Kemasan  : Kemasan yang dipakai untuk pembelian produk 

jajanan Aneka Gorengan Super 2R yangdikonsumsi 

di rumah 

Ukuran   : 8cm x 6cm 

Media   : Kertas Ivory 260gram 

Produk   : Aneka Gorengan Super 2R 

Tahun   : 2012 

4.5.2 Deskripsi Karya 

Desain kemasan karya V yang berukuran 8 x 6 cm, menggunakan 

bahan kertas Ivory 260 gram, untuk produk makanan yang berat isinya tidak 

lebih dari 100 gram. 

Desain kemasan karya V menampilkan desain kemasan dengan 

background kuning dengan menggunakan kombinasi warna c=0, m=15, y=83, 

k=0,teks dengan susunan kata “jamur, kentang, sosis, tela”yang rapat, menyatu 

dan logo berwarna jingga menggunakan kombinasi warna c=0, m=60, y=100, 

k=0. Kemasan ini mempunyai bentuk seperti huruf V namun dibagian bawah 

tidak runcing dengan tinggi 8 cm lebar 6 cm, untuk bagian tutup menyesuaikan 

lebar bagian atas.  

Di dalam kemasan terdapat grafis teks yang dibuat acak, susunan teks 

acak yang dibaca “jamur, kentang, tela, sosis”, terdapat pada pengait bagian 

depan dan belakang kemasan. Diantara grafis tersebut terdapat logo 
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perusahaanyang berwarna jingga, sedangkan untuk bagian samping teks 

dengan susunan kata “jamur, tela, kentang, sosis” berwarna jingga. Untuk 

dibagian tutup terdapat logo 2R yang cukup besar namun menyesuaikan ukuran 

kemasan. 

4.5.3 Analisis Karya 

a. Analisis teknis 

Pengolahan logo, bentangan, teks dan pembuatan kemasan  tersebut 

dilakukan dengan dengan media komputer/ laptop yaitu dengan menggunakan 

programCorelDraw X5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Gambar Proses Berkarya 
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Keterangan Bagan : 

1. Gambar bentangan yang telah ditentukan ukurannya 8 x 6 cm, melalui 

software Corel Draw X5.  

2. Menentukan tipografi dengan menggunakan font awaken dengan ukuran 

27 pt, yang terletak pada tampak depan dan belakang pada kemasan dengan 

posisi berada di pojok kanan dan kiri bawah. Untuk logo yang sudah 

ditentukan pada kemasan terdapat enam komposisi logo yang dibuat 

menyebar pada setiap sisi kemasan dan logo dibuat besar kecil. 

3. Menggabungkan semua objek yang telah dibuat. Menentukan warna 

jingga c=0 m=72 y=100 k=0  dan membuat komposisi yang pas untuk 

kemasan.  

b. Analisis Fungsi Praktis 

Bentuk kemasan seperti huruf V dengan empat sisi, dasar dari kemasan 

dan bagian atas mempunyai ruang yang berbeda.Kemasan dengan tutup 

diatasnya merupakan kemasan yang digunakan untuk dibawa pulang, bentuk 

dengan ukuran 8 x 6 cm ini tidak terlalu besar sehingga bisa menghemat 

tempat penyimpanan dan mudah dibawa.Kemasan yang dihasilkan mampu 

memuat jenis gorengan dengan daya muat tidak lebih dari 100 gram. 

Pada karya kemasan kertas yang digunakan adalah jenis Ivory 260 gram, 

yang kedua sisinya berwarna putih.Jenis kertas yang tebal dan kokoh dipilih 

agar kemasan tidak mudah rusak saat tekena minyak pada gorengan. 

Kemasan yang sudah didesain cukup praktis karena bisa dibuka dan 

dipasangkan kembali, meskipun kemasan sekali pakai namun kemasan yang 
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telah digunakan tidak akan mudah rusak, kemasan yang praktis juga mudah 

dibawa kemana-mana. 

c. Analisis Estetis 

Tampilan visual bagian dalam dan luar dibedakan karena bagian dalam 

hanya menggunakan warna putih. Sedangkan pada bagian luar kemasan 

menggunakan background warna kuning, dengan warna  jingga untuk logo dan 

teks pada kemasan. 

Dominasi terlihat pada logo dan teks, teks dan logo yang terlihat lebih 

kontras karena warna teks dan logo mengunakan warna jingga sedangkan  

backgroundmenggunakan warna kuning. Warna jingga dipakai karena sifatnya 

yang tenang, ceria sehingga menimbulkan kesan yang baru dan menarik, 

sehingga pesan yang disampaikan jelas. Warna kuning memberikan kesan 

dapat menjadi pusat perhatian, sehingga dominasi warna keduannya akan jadi 

suatu   

Keseimbangan dalam karya berupa keseimbangan simetri, yaitu dengan 

komposisi logo dan teks yang rata pada semua sisi, dilihat dari jenis logo yang 

melingkar dan teks yang mempunyai jarak spasi yang sama. Logo yang dibuat 

seperti stempel dan dikomposisikan di tengah dimaksudkan karena bentuk logo 

yang melingkar, logo yang melingkar akan terlihat menarik jika 

dikomposisikan di tengah. Teks yang terbaca “kentang, tela, jamur, sosis” 

dengan jarak dan spasi yang sama karena dengan volume ruang yang tidak 

sama maka dikomposisikan rata kebawah, jika teks disejajarkan rata kekanan 
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menghasilkan pemisahan kata yang tidak seimbang, sehingga teks dibuat rata 

kebawah dengan jarak dan spasi yang sama. 

Kombinasi warna yang ada dalam desain kemasan yaitu warna kuning 

pada background dan jingga pada teks “jamur, tela, kentang, sosis”, alamat 

usaha dan logo merupakan dua perpaduan warna yang sangat kontras, namun 

kedua warna tersebut saling tarik-menarik. 

Desain tipografi dalam kemasan untuk tulisan jamur, tela, sosis, kentang 

menggunakan font Awaken karena berkarakter dan sederhana, untuk teks 

“jajanan penuh gizi” dan alamat usaha  menggunakan huruf Arial Rounded MT 

Bold karena sederhana mudah diingat.  

Kesatuan terwujud melalui dominasi warna background, teks, 

logo.Background menggunakan warna kuning karena warna kuning 

mempunyai kesan tenang dan menjadi pusat perhatian sehingga terlihat 

menonjol.Warna  jingga untuk teks dan logokarena mempunyai arti hangat dan 

ramah yang membuat orang merasa nyaman sehingga menarik perhatian 

banyak orang, dengan logo yang besar melingkar diatas akan terlihat menonjol 

dan mejadi perhatian. Selain dominasi terdapatkeseimbangan penempatan teks, 

logo dan ukuran desain kemasan. Dengan menyatukan objek yang terdiri atas 

beberapa unsur visual, dengan adannya unsur visualyang akan saling 

mendukung sehingga diperoleh kesatuan fokus yang dituju. 

d. Pesan atau Makna 

Pada tampilan desain kemasan karya V ini mengunakan konsep warna 

kuning dan dapat mewakili jenis jajanan yang diproduksisebagai pilihannya. 
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Konsep ini ditampilkan untuk memunculkan kesan baru untuk menarik dan 

mendapatkan kepercayaan konsumen. Dengan begitu akan menjadi cambuk 

bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kreasi produk. 

Logo 2R dibuat seperti stempel dengan logo yang terpilih harus 

memenuhi kriteria persyaratan logo yang baik. Tipe huruf yang digunakan 

mudah dibaca, sehingga saat diaplikasikan ke berbagai ukuran media tetap 

terbaca. Logo menggunakan warna jingga yang melambangkan kesederhanaan, 

hangat, dan terus tumbuh untuk ikut memajukan perusahaan. 

Teks “jamur, tela, kentang, sosis” yang terletak di sisi yang memenuhi 

ruang pada kemasan dan teks dibuat menyatu diartikan antara rasa, harga, 

sesuai dengan harapan konsumen.Teks grafis yang terletak pada pengait 

diartikan bisa menyatukan antara konsumen dan produsen bisa saling 

menguntungkan melihat dari pelayanan dan penyajiannya. 

Bentuk bentangan yang memiliki volume ruang yang cukup dan 

mempunyai tutup, dimaksudkan kemasan ini digunakan jika pembelian dibawa 

pulang maupun untuk oleh-oleh. 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

4.6Karya VI 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Bentangan karya VI 

 

Gambar 4.23 Tigadimensional dan produk 

karya VI 
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4.6.1 Spesifikasi Karya 

Karya    : Kemasan VI 

Konsep Kemasan  : Kemasan yang dipakai untuk pembelian produk 

Jajanan Aneka Gorengan Super 2R yang dikonsumsi di 

rumah 

Ukuran   : 14cm x 7cm 

Media   : Kertas Ivory260gram 

Produk   : Aneka Gorengan Super 2R 

Tahun   : 2012 

4.6.2 Deskripsi Karya 

Desain kemasan karya VI ini berukuran 14 x 7 cm, menggunakan bahan 

kertas Ivory 260 gram, untuk produk makanan yang berat isinya tidak lebih dari 

100 gram. 

Desain kemasan berbentuk kotak balok yang memiliki ukuran 11 x 6 cm, 

kemasan ini mempunyai tutup diatasnya.Desain kemasan karya VI ini 

menampilkan desain kemasan dengan background warna jingga kombinasi C=0, 

M=32, Y=82 K=0. Didalam kemasan mulai dari tutup kemasan terdapat tumpukan 

logo yang seperti stempel, dengan bagian bawah berwarna monokromatik dan 

tumpukan logo diatasnya berbeda yaitu gabungan warna merah dan hitam berikut 

keterangan teks jajanan. Untuk bagian belakang kemasan terdapat alamat produsen 

dan bagian samping logo produsen yang berada pada tengah bawah dan bagian 
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tampak depan terdapat gambar sosis dan jamur dengan warna abu-abu yang 

terletak pada kemasan bagian depan dengan posisi samping kanan dan kiri. 

4.6.3 Analisis Karya 

a. Analisis teknis 

Pengolahan logo, bentangan, teks dan pembuatan kemasan  tersebut 

dilakukan dengan dengan media komputer/ laptop yaitu dengan menggunakan 

program Corel Draw X5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan Bagan : 

1. Gambar bentangan yang telah ditentukan ukurannya 14 x 7 cm, melalui 

Software Corel Draw X5.  

2. Menentukan teks dengan meggunakan cooper black dengan ukuran 20pt, 

yang terletak pada tampak atas pada tutup kemasan. Untuk logo yang sudah 

Gambar 4.24 Gambar Proses Berkarya 

1 

2 

3 
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ditentukan pada kemasan terdapat dua komposisi logo yang dibuat menumpuk 

yang terdapat pada tutup kemasan. 

3. Menggabungkan semua objek yang telah dibuat. Menentukan warna jingga 

c=0 m=32 y=82 k=0  dan membuat komposisi yang pas untuk kemasan.  

b. Analisis Fungsi Praktis 

Kemasan karya VI ini memiliki desain cukup praktisdengan ukuran 14 x 

7 cm, meskipun kemasan sekali pakai namun kemasan yang telah dipakai tidak 

akan mudah rusak karena sifatnya yang bisa dibongkar dan dipasangkan kembali 

dan ketebalan bahan yang digunakan, kemasan yang praktis juga mudah dibawa 

kemana-mana.  

Bentuk kemasan seperti balok dengan empat sisi,dengan volume ruang 14 

cm x 7 cm, Kemasan yang dihasilkan mampu memuat jenis gorengan dengan daya 

muat tidak lebih dari 100 gram. 

Pada karya kemasan kertas yang digunakan adalah jenis Ivory 260 gram, 

yang kedua sisinya berwarna putih.Jenis kertas yang tebal dan kokoh dipilih agar 

kemasan tidak mudah rusak saat tekena minyak pada gorengan. 

Secara keseluruhan fungsi praktis pada karya kemasan VI diilustrasikan 

mampu menarik konsumen. 

c. Analisis Estetis 

Untuk tampilan visual bagian luar kemasan menggunakan background 

warna coklat muda, bagian dalam hanya menggunakan warna putih dan luar 

dibedakan karena  nilai estetisnya juga berbeda. 
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Dominasi terlihat pada logo yang menumpuk dan kontras. Terdapat dua 

logo yang terletak pada bagian atas tutup kemasan, logo yang berada di bawahnya 

dengan ukuran lebih besar dan monokromatik, logo yang dibuat monokromatik 

berfungsi sebagai bayangan dari logo diatasnya sehingga terlihat menonjol dan 

menjadi point of interst, bayangan terlihat kontras karena logo diatasnya memiliki 

warna merah dan hitam dan terlihat lebih kecil. 

Keseimbangan yang terjadi dalamkarya kemasan ini adalah 

keseimbangan simetris, hal ini terlihat dari elemen visual yang terdiri dari teks, 

logo dan warna 

yang dikomposisikan sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan 

simetris. Logo yang dibuat seperti stempel dan dikomposisikan di tengah 

dimaksudkan karena bentuk logo yang melingkar, logo yang melingkar akan 

terlihat menarik jika dikomposisikan di tengah dan diletakkan pada bagian tutup 

kemasan. Teks yang terbaca “kentang, tela, jamur, sosis” dengan spasi yang sama 

dan disejajarkan rata kekanan menghasilkan pemisahan kata yang seimbang 

karena dengan volume ruang sama maka dikomposisikan rata kekanan, pemisahan 

kata yang berbeda dengan teks karya kemasan yang lain karena dilihat dari bentuk 

kemasan yang seperti balok, dengan ukuran 14 x 7 cm. 

Irama yang terlihat dari desain ini adalah irama statis, terlihat dari 

penempatan unsur grafis yang monoton, terlihat monoton karena tidak adanya 

unsur grafis lain yang mendukung dan penempatan yang memusat ditengah. 
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Kesatuan terwujud dari dominasi warna background, teks, 

logo.Background menggunakan warna kuning karena warna kuning mempunyai 

kesan tenang dan menjadi pusat perhatian sehingga terlihat menonjol.Warna hitam 

untuk teks memberikan kesan lantang dan berkarakter kuat sehingga mempunyai 

kesan kokoh. Dua logo yang menumpuk dengan warna yang berbeda, logo yang 

bawah berwarna monokromatik karena sifatnya yang bersih, tenang terdapat 

kesatuan yang serasi dan berfungsi sebagai bayangan, logo diatasnya dengan 

ukuran lebih kecil yang terlihat sangat kontras karena mengkombinasikan dua 

warna yaitu warna hitam dan merah, warna merah yang berkesan sangat berani, 

logo yang menonjol sehingga mejadi point of interest. Selain dominasi warna 

terdapat dominasi penempatan teks dan logo. Teks yang berada dibawah logo 

dengan jarak yang tidak terlalu jauh dikarenakan agar teks mampu terlihat dan 

terbaca dengan baik, sehingga akan menyeimbangi dari komposisi logo itu sendiri. 

Dengan menyatukan objek yang terdiri atas beberapa elemen, dengan adannya 

elemen-elemen yang akan saling mendukung sehingga diperoleh kesatuan yang 

dituju. 

d. Pesan atau Makna 

Konsep ini ditampilkan untuk memunculkan kesan baru   untuk menarik 

dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Dengan begitu akan menjadi cambuk 

bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kreasi produk.Konsep 

kemasanyang disajikan dengan background warna coklat muda diartikan mewakili 

jenis makanan ringan yang dihasilkan oleh produsen “Aneka Gorengan Super 2R”. 
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Logo 2R dibuat seperti stempel dengan logo yang terpilih harus 

memenuhi kriteria persyaratan logo yang baik. Tipe huruf yang digunakan mudah 

dibaca, sehingga saat diaplikasikan ke berbagai ukuran media tetap terbaca. Logo 

menggunakan dua warna yaitu merah dan hitam yang melambangkan semangat, 

hangat, dan terus tumbuh berdasar atas asas kekeluargaan.Bentuk bentangan yang 

memiliki volume ruang yang cukup dan mempunyai tutup, dimaksudkan kemasan 

ini digunakan jika pembelian dibawa pulangmaupun untuk oleh-oleh. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Melihat dari kemasan sebelumnya yang sangat sederhana, penulis tertarik 

untuk meredesain kemasan agar kemasan itu terlihat menarik dan tidak mudah rusak. 

Daya tarik suatu produk tidak terlepas dari kemasannya. Karena itu kemasan harus 

dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang bersangkutan.  Melihat 

dari sisi tampilan maupun bentuk dengan warna yang color full dan bentuk yang 

barus ehingga terlihat menarik. 

Kemasan yang dibuat juga menawarkan bentuk yang baru dan warna yang 

berbeda dengan produsen lain. Kemasan terdiri dari beberapa bentukseperti, mangkuk 

yang  memiliki masing-masing empatsisi dan enamsisi, yang selanjutnya seperti 

huruf V, dan beberapa alternatif lain yang memiliki volume ruang yang cukup. 

Sehingga kemasan ini yang nantinya akan digunakan oleh pihak produsen sebagai 

pengganti kemasan sebelumnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas,  maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

 

5.2.1 Bagi Produsen Aneka Gorengan Super 2R  
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Diharapkan pihak produsen khususnya yang memiliki jenis usaha ini, dalam 

menjual pruduknya dengan menggunakan kemasan sebaiknya memiliki kemasan 

yang menarik, estetis dan informatif, sehingga masyarakat lebih banyak mengetahui 

dan tertarik untuk membeli produknya dan membeli lagi.  

 5.2.2 Bagi Masyarakat   

 Diharapkan bagi masyarakat akan lebih tertarik dengan kemasan yang baru 

dan sebelum melakukan atau mencoba membeli jenis jajanan gorengan diharapkan 

untuk mengetahui jenis dan kandungan yang ada dalam jenis makanan ringan ini. 
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Gambar 2.2BentanganKemasan Lama dan Proses Produksi 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Pemilik ”Aneka Gorengan Super 2R”) 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama   : Siti 

2.Jenis Kelamin  : perempuan 

3. Umur   :35 tahun 

4. Pendidikan Terakhir : SMA 

5. Jabatan   :pemilik usaha 

 

B. Pertanyaan - pertanyaan 

1. Petanyaan – pertanyaan di bawah ini di maksudkan untuk menganalisa data atau 

informasi mengenai usaha yang dijalankan oleh pemilik “aneka gorengan super 2R” 

2. Bagaimana awal mula usaha ini  berjalan sejak   tahun berapa ? 

3. Bagaimana strategi Ibu menyikapi dengan banyaknya usaha yang sama? 

4. Apakah jenis makanan ringan ini banyak digemari oleh masyarakat yang 

berdatangan dan ungaran khususnya ? 

5. Adakah kendala yang dihadapi pemilik usaha dalam menjalankan usaha ini? 

6. Untuk rasa, apakah pemilik usaha menawarkan beberapa jenis rasa dan harga yang 

terjangkau ? 

7. Sedangkan untuk kemasan yang sudah ada apakah masih mempunyai kendala 

tersendiri? Apa saja kendala yang dihadapi?  
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8. Apakah kemasan yang sudah ada perlu di redesain ? 

9. Apakah pemilik mempunyai ide untuk mendesain kembali kemasannya ? 

10. Bagaimana upaya pemilik agar tempat usaha dan produknya memiliki ciri khas di  

banding tempat usaha sejenis lainnya ? 

11. Berapa  omzet yang dihasilkan per-hari atau per-minggu oleh pemilik ?  
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