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 Warung makan Metro merupakan salah satu warung makan berkembang di 

kota Tegal. Warung makan ini berdiri sejak tahun 1979 dengan pemilik H. 

Mufrodi dan Hj. Syarifah (alm). Warung makan Metro pertama kali dibuka di 

salah satu kios Jl. Werkudoro No.56 Pasar Langon - Tegal. Pada tahun 2004 

warung makan Metro telah membuka cabang di Jl. Sumbodro No.53  Slerok - 

Tegal. Di suatu titik sebuah perusahaan pasti akan mengalami perubahan, dan 

warung makan Metro telah banyak mengalami perubahan sejak awal berdiri 

hingga sekarang. Perubahan yang dialami warung makan Metro meliputi 

bertambahnya menu yang disajikan, penambahan jasa pemesanan katering untuk 

berbagai acara dan bertambahnya jumlah kios warung makan yang dimiliki.  

Dengan segala keunggulan dan perubahan yang dialami, warung makan Metro 

membutuhkan sebuah identitas perusahaan yang mencerminkan citra perusahaan 

ini. Untuk terciptanya hal tersebut maka perlu adanya usaha perancangan ulang 

pada logo warung makan ini. Logo warung makan Metro pada saat ini dianggap 

kurang estetis dan tidak memiliki ciri khas yang dapat membedakannya dengan 

produk sejenis lainnya. 

 Proses perancangan ulang identitas perusahaan ini melalui tahap berkarya 

dengan urutan penentuan tujuan, obeservasi, analisis khalayak sasaran, 

pengembangan konsep, studi pustaka, proses pemotretan, sket alternatif desain, 

komputerisasi, konsultasi dosen pembimbing dan persetujuan klien, percetakan 

serta penyajian karya desain. 

 Pemilihan media aplikasi identitas perusahaan disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan dan anggaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. 

Media yang dipilih dalam perancangan ini meliputi stationary set (kartu nama, 

nota, stempel dan bolpen), packaging, neon box, menu makanan, dress code, 

merchandise (kaos, piring, mangkok, gelas, jam dinding) dan box motor delivery. 

 Melalui proyek studi ini telah dihasilkan rancangan ulang logo dan 

aplikasinya pada identitas perusahaan bagi warung makan Metro Tegal berupa 

logo, stationary set (kartu nama, nota, stempel dan bolpen), packaging, neon box, 

menu makanan, dress code, merchandise (kaos, piring, mangkok, gelas, jam 

dinding) dan box motor delivery. Diharapkan hal ini akan memberikan dampak 

positif dengan meluasnya segmentasi pasar, perusahaan semakin dikenal 

masyarakat, dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan semakin meningkat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

 Makanan adalah kebutuhan primer manusia yang sangat mendasar. 

Makanan juga merupakan sumber energi bagi kelangsungan hidup manusia. Pada 

perkembangannya, makanan menjadi sebuah komoditas bisnis yang sangat 

menjanjikan, karena semua membutuhkan makanan, sehingga bisnis ini tidak 

perlu menciptakan kebutuhan namun telah dikondisikan untuk selalu dibutuhkan 

manusia. Warung makan berkembang pesat dan fungsinya pun tidak hanya 

menjadi tempat untuk makan saja namun mulai dikembangkan sebagai tempat 

yang berfungsi lebih, misalkan: sebagai tempat membicarakan bisnis, ataupun 

berbincang santai. Dengan fungsi tambahan ini pula, banyak warung makan 

berlomba-lomba menyajikan makanan yang enak namun juga dukungan tempat 

yang bagus dan nyaman. 

 Warung makan Metro merupakan salah satu warung makan berkembang di 

kota Tegal. Warung makan ini berdiri sejak tahun 1979 dengan pemilik H. 

Mufrodi dan Hj. Syarifah (alm). Warung makan Metro pertama kali dibuka di 

salah satu kios Jl. Werkudoro No.56 Pasar Langon - Tegal. Di awal 

perkembangannya, warung makan Metro hanya menyajikan masakan sate 

kambing, asem-asem kambing, gulai kambing, dan rames, namun sekarang 

warung makan Metro juga menyajikan menu tambahan soto ayam / babat dan sop 

kambing / sapi / ayam dengan seiring bertambahnya jumlah kios dimana awal 
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hanya 1 kios kini sudah membuka 3 kios di pasar Langon serta melayani 

pemesanan katering makanan box untuk berbagai acara dan aqiqah. Dan pada 

tahun 2004 warung makan Metro telah membuka cabang di Jl. Sumbodro No.53  

Slerok - Tegal. Dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang. Meskipun  telah lama 

berdiri warung makan Metro tetap menjaga kepercayaan pelanggannya dengan 

kualitas cita rasa dan bahan baku yang selalu dijaga kualitasnya dari dulu hingga 

sekarang. Dan hal inilah yang membedakan warung makan Metro dengan warung 

makan lainnya, yaitu konsistensinya dalam menjaga kualitas bahan baku yang 

menggunakan bahan baku pilihan, bahkan untuk menjaga kualitas bahan baku 

utama dagingnya warung makan Matro menggunakan daging hasil ternak pribadi 

dan untuk proses pengolahan dari pemilihan, penyembelihan sampai penyajian 

makanan semua diawasi sehingga terjamin kehalalannya. Hal itulah yang selalu 

dijaga sebagai tonggak utama untuk menjaga loyalitas konsumennya. 

 Dengan segala keunggulan yang dimiliki, warung makan Metro 

membutuhkan sebuah logo yang mencerminkan citra perusahaan ini. Identitas 

grafis diperlukan sebagai sebuah ciri yang menonjol dari sebuah perusahaan atau 

produk.  Untuk terciptanya hal tersebut maka perlu adanya usaha perancangan 

ulang pada logo warung makan ini. Redesain dilakukan untuk tujuan modernizing, 

managing change, dan promotion growth. Di suatu titik sebuah perusahaan pasti 

akan mengalami perubahan. Dan warung makan Metro telah banyak mengalami 

perubahan sejak awal berdiri hingga sekarang, dan membutuhkan sebuah identitas 

yang baru dan segar. Jika tidak perusahaan tersebut akan semakin tertinggal dalam 

kompetisi. Logo warung makan Metro pada saat ini dianggap kurang estetis dan 
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tidak memiliki ciri khas yang membedakannya dengan produk sejenis lainnya. 

Sebagai sebuah perusahaan yang berkembang, warung makan Metro ingin 

keberadaannya makin diakui oleh masyarakat. Maka mempromosikan diri melalui 

identitas yang baru merupakan langkah yang dipilih warung makan Metro.   

1.1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

 Sebuah perusahaan tentu membutuhkan tanda pengenal yang berguna 

untuk menunjukkan identitas perusahaan tersebut kepada orang lain, klien ataupun 

perusahaan lain. Tanda pengenal yang digunakan haruslah mudah dikenal, 

sederhana dan yang pasti dapat memberikan kesan pertama kepada klien atau 

perusahaan lain bahwa tanda pengenal tersebut merupakan identitas dari 

perusahaan yang bersangkutan. Tanda pengenal perusahaan tersebut dikenal 

dengan sebutan identitas perusahaan. Identitas perusahaan adalah suatu bentuk 

visual dan ekspresi grafis dan identitas suatu perusahaan. Identitas suatu 

perusahaan yang membentuk citra perusahaan sangatlah diperlukan oleh 

perusahaan-perusahaan agar dapat menarik perhatian pelanggan atau klien seperti 

yang diketahui bahwa dunia bisnis tidak pernah lepas dari persaingan.  

 Seiring perkembangan pasar kini semakin banyak perusahaan yang 

berkecimpung di sebuah bidang usaha yang sama. Dengan demikian banyak 

perusahaan yang bersaing untuk memperebutkan perhatian dari pelanggan atau 

konsumen mereka. Inilah mengapa citra suatu perusahaan sangatlah penting 

dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan menarik perhatian 

konsumennya. Sebuah identitas yang menonjol serta unik diperlukan sebagai 

pengenal suatu produk atau perusahaan.  

http://www.tatawarna.com/
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 Sejak pertama kali berdiri hingga tahun 2014 ini, warung makan Metro 

belum pernah melakukan perubahan pada logo perusahaan yang ada. Untuk skala 

warung makan sebesar warung makan Metro, sudah seharusnya memiliki sebuah 

logo yang konsisten, dan sesuai dengan citra perusahaan. Citra tersebut berguna 

sebagai sarana untuk melakukan promosi, menyampaikan visi dan misi, 

menggambarkan filosofi dari organisasi atau perusahaan, agar mudah diingat oleh 

masyarakat dan memberikan citra positif kepada masyarakat. Dari aspek logo 

corporate identity, warung makan Metro terkesan seadanya dalam pemenuhan 

aspek ini.  

 Menurut Carter (dalam Kusrianto, 2007: 234), pertimbangan-

pertimbangan tentang logo yang baik itu harus mancakup beberapa hal sebagai 

berikut:  

1. Original dan Distinctive Memiliki nilai kekhasan, keunikan dan daya 

pembeda yang jelas  

2. Legible Memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda 

3. Simple Mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu yang relative 

singkat  

4. Memorable Cukup mudah diingat, karena keunikannya, bahkan dalam 

kurun waktu yang relative lama  

5.  Easily associated with the company Mudah dihubungkan atau 

diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau 

organisasi  
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6. Easily adaptable for all graphic media Kemudahan mengaplikasikan 

(memasang) logo, baik yang menyangkut bentuk fisik, warna maupun 

konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada 

proses perancangan. Hal itu untuk menghindari kesulitan-kesulitan 

dalam penerapannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

 Logo Lama Warung Makan Metro 

(Sumber : Dokumentasi pribadi 4 Mei 2014) 

 

 Jika berdasarkan teori Carter, pakar corporate identity, logo warung 

makan Metro saat ini belum memenuhi kriteria logo yang baik, meski logo 

tersebut sudah memiliki kriteria sederhana dengan pengertian mudah ditangkap 

dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat, namun logo tersebut tidak 

memiliki karakter yang khas dan unik sebagai pembeda dari merek dagang sejenis 

lainnya. Logo lama perusahaan hanya berupa logotype huruf “M” dan pada bagian 

bawah terdapat tulisan METRO dan tidak memiliki gambar yang mewakili 

perusahaan. Selain itu logo lama warung makan Metro memiliki bentuk yang 

hampir serupa dengan salah satu logo tempat makan siap saji yang cukup terkenal 

dikelasnya,. Logo harusnya benar - benar menggambarkan citra perusahaan. 
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Perusahaan profesional harus mempunyai logo yang profesional juga. Logo yang 

baik tidak mengenal zaman, karena logo adalah simbol perusahaan. 

 Oleh karena itu perlu suatu perancangan ulang logo dan aplikasinya dalam 

identitas perusahaan warung makan Metro yang bagus dan mempunyai ciri khas 

tersendiri yang dapat melekat di hati para konsumen. Dengan adanya perancangan 

ulang diharapkan akan semakin mematenkan citra perusahaan di mata masyarakat 

terutama konsumen warung makan Metro sendiri. Menurut Kusmiati (1999:103-

105) corporate identity mencakup jangkauan yang luas yang meliputi ciri khas, 

kepribadian, kejayaan, serta kualitas produk atau jasa dari suatu perusahaan. 

Perancangan corporate identity yang tepat sangat membantu perusahaan 

mengenalkan perusahaannya pada masyarakat luas dan membedakan antara 

pesaing pesaingnya yang bergerak pada bidang yang sama. Dalam marketing, 

corporate identity merupakan wajah dari suatu perusahaan yang menyesuaikan 

sasaran bisnisnya secara objektif dan sering kali diwujudkan dalam branding atau 

merek dagang. Karya yang dikatagorikan dalam identitas perusahaan (corporate 

identity) dijelaskn sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Komponen corporate identity 

No Jenis Bentuk Keterangan 

1 Identifiers - Simbol 

- Logo 

- Maskot 

Identifiers pada dasarnya sebagai 

identitas yang mempresentasikan 

citra sebuah perusahaan dimata 

konsumen. 
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No Jenis Bentuk Keterangan 

2 Stationary Letterhead yang 

diaplikasikan untuk : 

- Kertas surat 

- Amplop 

- Business card 

- Note book 

- Label, stiker dan 

seal 

- Map 

- Identity card 

- Mug 

Stationary sebagai penanda 

kredibilitas suatu perusahaan, 

mempunyai peranan penting dalam 

menyakinkan konsumen untuk 

lebih mempercayai perusahaan. 

3 Signage - Internal signage 

- External signage 

- Vehicle 

- Dress code 

Signage merupakan sarana 

informasi dan komunikasi secara 

visual serta alat orientasi bagi 

konsumen untuk mengetahui 

sebagian sisi dari perusahaan. 

4 Merchandise - Pin 

- Kaos 

- Gantungan Kunci 

- Jam dinding 

- Plakat  

Merchandise yaitu sebagai cindera 

mata bahwa orang tersebut telah 

berkunjung di tempat itu dan 

sebagai promosi tempat tersebut. 

5 Media 

release 

- Brosur 

- Katalog 

- Leaflet 

- Poster 

Media release untuk 

memperlihatkan dan menjual 

produk dari perusahaan kepada 

masarakat melalui beberapa media 

( cetak dan tayang). 

 

1.2 Riset / Brief Desain 

 Riset / brief design merupakan kegiatan untuk lebih mengenal perushaan 

dari berbagai sisi, hal ini dilakukan guna memperoleh data dan informasi yang 

dapat membantu dalam pembuatan karya. 
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1.2.1    Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan untuk lebih mengetahui perusahaan secara 

mendetail. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pemilik 

perusahaan warung makan Metro di kota Tegal. 

Tabel 1.2 

Wawancara 

No Tanggal Narasumber Materi yang ditanyakan 

1 6 Maret 2014 Nahdia Sofiana - Profil perusahaan meliputi: 

sejarah perusahaan, kondisi 

perusahaan saat ini, sistem 

distribusi, omset perusahaan 

dan produk perusahaan. 

2 6 Maret 2014 Nahdia Sofiana - Hal yang ingin dicapai 

perusahaan.  

- Corporate identity 

perusahaan. 

3. 7 Maret 2014 Karyawan warung 

makan Metro 

- Bahan baku yang digunakan 

dan produk yang dihasilkan 

perusahaan. 

4. 7 Maret 2014 Konsumen/ 

masyarakat kota 

Tegal 

- Profil perusahaan. 

- Cita rasa produk, produk 

yang dihasilkan dan 

pelayanan warung makan 

Metro. 

- Identitas perusahaan yang 

digunakan perusahaan saat 

ini. 

 

1.2.2 Observasi 

 Obeservasi dilakukan penulis dalam rangka untuk mengetahui keadaan 

lapangan dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek di lapangan. 
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Tabel 1.3 

Observasi 

Tanggal Lokasi Observasi Materi Observasi 

6 Maret 2014 

 

Jl. Werkudoro No.56 

Pasar Langon, Tegal. 

- Mengamati proses 

pembuatan produk. 

- Mengamati lokasi 

perusahaan. 

- Mengamati pelayanan 

pada perusahaan. 

- Mengamati identitas 

perusahaan dan aplikasi 

identitas perusahaan 

yang digunakan. 

- Mengamati system 

distribusi perusahaan. 

- Mengamati target 

audiens perusahaan. 

 

1.2.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan-catatan yang tersimpan atau mendokumentasikan kejadian dilapangan 

menggunakan kamera. Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi referensi bagi 

penulis. 

Tabel 1.4 

Dokumentasi 

Tanggal  Sumber Materi 

8 Maret 2014 Outlet warung makan Metro 

Tegal. 

- Foto lokasi perusahaan 

- Foto produk perusahaan 

 

1.2.4 Studi Literatur 

 Pada kegiatan studi literatur ini dilakukan pencarian referensi teori yang 

relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi  di dapat dari 

buku, jurnal, artikel laporan penelitian dan situs-situs di internet. Tujuannya 

adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam 

melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk melakukan redesain identitas 
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perusahaan warung makan Metro, Tegal. Untuk detail bahan pustaka yang 

digunakan dapat dilihat pada lampiran daftar pustaka. 

1.3 Analisis Kebutuhan 

 Berdasarkan data riset  yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik 

warung makan Metro Tegal hasil data yang diperoleh sudah divalidkan dapat 

dijelaskan dengan tabel berikut : 

Tabel 1.5  

Validitas Data 

No. Data 
Wawancara Observasi Dokumentasi Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Warung makan 

Metro sudah 

dikenal 

masyarakat kota 

Tegal. 

v  V   Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan data 

wawancara terhadap 

masyarakat(3). 

2. Warung makan 

Metro telah 

memiliki identitas 

visual (logo). 

v   V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan data observasi 

pada perusahaan(3)  

3. Bahan yang 

digunakan dengan 

kualitas terbaik. 

V V  V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dan karyawan 

perusahaan(2) dengan 

data yang diperoleh 

dari observasi pada 

perusahaan(4). 
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No. Data 
Wawancara Observasi Dokumentasi 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

4. Cita rasa produk 

warung makan 

Metro enak dan 

disukai 

konsumennya. 

V  V   Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan wawancara 

kepada 

konsumen/masyarakat

(3).  

5. Warung makan 

Metro memiliki 

pilihan menu 

yang bervariasi. 

v  V V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dan 

konsumen/masyarakat

(3) dengan data yang 

diperoleh dari 

observasi pada 

perusahaan(4). 

6. Lokasi 

perusahaan 

strategis dan 

nyaman. 

V  V V V Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan masyarakat(3). 

Dan data dari 

observasi(4) dan 

dokumentasi(5). 

7. Pelayanan 

karyawan ramah 

dan kekeluargaan 

terhadap 

konsumen. 

  V V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

konsumen/masyarakat

(3) dengan hasil data 

obeservasi(4). 

8. Kurangnya 

pemahaman akan 

pentingnya 

corporate identity 

bagi perusahaan. 

V     Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik 

perusahaan(1). 
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No. Data 
Wawancara Observasi Dokumentasi 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

9. Identitas 

perusahaan yang 

digunakan saat ini 

kurang mewakili 

ciri khas 

perusahaan 

V  V V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dan masyarakat(3) 

dengan data 

obeservasi pada 

perusahaan(4). 

10. Belum 

konsistennya 

pengaplikasian 

logo pada 

identitas 

perusahaan. 

V   V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan data yang 

diperoleh dari 

observasi pada 

perusahaan(4). 

11. Media aplikasi 

identitas 

perusahaan yang 

digunakan belum 

optimal 

V   V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan data observasi 

pada perusahaan(4). 

12.  Belum adanya 

alat untuk 

mengingatkan, 

menyakinkan dan 

mempertahankan 

konsumen yang 

loyal/untuk 

menambah 

konsumen baru. 

v  V V  Adanya kecocokan 

data yang diperoleh 

dari wawancara 

kepada pemilik 

perusahaan(1) dan 

konsumen/masyarakat

(3) dengan data yang 

diperoleh dari 

observasi pada 

perusahaan(4). 

13. Belum ada 

perusahaan di 

kota Tegal yang 

memberikan 

cindera mata 

sebagai tanda 

loyalitas 

perusahaan. 

  V V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

masyarakat kota 

Tegal(3) dengan data 

yang diperoleh dari 

observasi(4). 

14. Perusahaan mulai 

merambah pada 

bidang jasa 

catering. 

V     Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 



13 

 

 

No. Data 
Wawancara Observasi Dokumentasi 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

15. Sistem distribusi 

perusahaan yang 

digunakan  

V   V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan data observasi 

pada perusahaan(4).  

 

16. Produk yang 

dihasilkan warung 

makan Metro 

V V V  V Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara dengan 

pemilik 

perusahaan(1),karyaw

an(2)dan 

konsumen/masyarakat

(3) dengan data yang 

diperoleh dari 

dokumentasi(5). 

17. Omset perusahaan V     Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik 

perusahaan(1). 

18. Target audience 

warung makan 

Metro 

V   V  Ada kecocokan data 

yang diperoleh dari 

wawancara kepada 

pemilik perusahaan(1) 

dengan hasil data 

observasi pada 

perusahaan(4). 

 

Keterangan : 

1: Pemilik perusahaan, 2: Karyawan, 3: Konsumen/masyarakat kota Tegal,  

4: Warung makan Metro, 5: Warung makan Metro. 

 Untuk mengetahui kebutuhan dari warung makan Metro Tegal mengenai 

corporate identity yang dibutuhkan oleh warung makan Metro dilakukan analisis 

kebutuhan berupa analisis SWOT. Analisis SWOT tersebut meliputi analisis 

kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses) peluang (opportunities) serta 

ancaman (threats). Berikut ini tabel matriks analisis SWOT warung makan Metro: 
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Tabel 1 : Matrix Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat dirumuskan konsep redesain 

identitas perusahaan bagi warung makan Metro Tegal, media identitas yang 

dipilih adalah dengan merancang ulang logo yang telah dimiliki dan merancang 
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media pengaplikasiannya yaitu stationary set, packaging, neon box, menu 

makanan, dress code, merchandise dan box motor delivery. Perancangan ulang 

logo dan aplikasinya pada identitas perusahaan tersebut atas dasar pertimbangan, 

logo sebagai identitas utama dari sebuah perusahaan perlu di redesain 

dikarenakan logo lama dirasa kurang menampilkan ciri khas perusahaan dan 

perusahaan menginginkan image yang baru dan segar yang dapat mewakili citra 

dari perusahaan. Perancangan stationary set berguna sebagai penanda kredibilitas 

perusahaan dalam menyakinkan konsumen untuk lebih mempercayai perusahaan. 

Packaging/ kemasan diperlukan untuk menjaga kualitas hasil produk, kemasan 

juga dapat digunakan sebagai peningkat nilai jual produk kepada konsumen. Neon 

box digunakan sebagai petunjuk lokasi perusahaan yang diletakan pada bagian 

depan outlet perusahaan. Menu makanan dibuat untuk mempermudah dan 

memberikan kenyamanan kepada konsumen maupun calon konsumen untuk 

mengetahui informasi tentang produk dan harga produk perusahaan. Dress code 

dirancang sebagai bentuk keprofesionalitas perusahaan agar memperoleh 

kepercayaan dari para konsumen dan menunjukan keprofesionalan perusahaan. 

Perancangan merchandise dibutuhkan sebagai cindera mata kepada konsumen 

sekaligus sebagai media promosi, sehingga konsumen/ pelanggan warung makan 

Metro akan selalu ingat dan diharapkan semakin loyal terhadap perusahaan. Box 

motor delivery dirancang sebagai sarana informasi dan komunikasi secara visual 

serta alat orientasi bagi konsumen untuk mengetahui sebagian sisi dari 

perusahaan. Hasil analisis yang telah disebutkan nantinya dapat dikembangkan 

pada proyek studi ini sehingga dapat menghasilkan perancangan ulang identitas 
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perusahaan yang memiliki karakter khas dan membedakan warung makan Metro 

Tegal dari perusahaan sejenis lainnya dan meningkatkan citra perusahaan serta 

mempertahankan eksistensi perusahaan dimata konsumen. 

1.4 Tujuan Proyek Studi 

 Proyek studi ini bertujuan menghasilkan rancangan ulang logo dan 

aplikasinya pada identitas perusahaan meliputi stationary set, packaging, neon 

box, menu makanan, dress code, merchandise dan box motor delivery yang 

dirancang memiliki karakter khas dan membedakan warung makan Metro Tegal 

dari perusahaan sejenis lainnya.  

1.5 Manfaat Proyek Studi 

 Hasil Proyek Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Manfaat bagi perusahaan : Membangun citra baru perusahaan yang 

memiliki ciri khas dan membedakan dengan produk sejenis. 

1.3.2 Manfaat bagi Jurusan : Sebagai referensi mahasiswa dalam 

mengembangkan pengetahuan mengenai perancangan identitas 

perusahaan. 

1.3.3 Manfaat bagi Penulis : Sebagai acuan dalam meningkatkan kreativitas dan 

inovasi dalam pembuatan karya perancangan indetitas perusahaan. 
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

 Cenadi dalam jurnalnya yang berjudul elemen – elemen desain komunikasi 

visual (1999: 3-5) menyatakan bahwa “desain komunikasi visual adalah desain 

yang mengomunikasikan informasi dan pesan yang ditampilkan secara visual. 

Desainer komunikasi visual berusaha untuk mempengaruhi sekelompok pengamat 

agar sekelompok sasaran tersebut memberikan respon positif kepada pesan visual 

tersebut. Oleh karena itu desain komunikasi visual harus komunikatif, dapat 

dikenal, dibaca dan dimengerti oleh target group tersebut”. 

 Menurut Kusrianto (2007: 2) menyatakan bahwa “desain komunikasi 

visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep 

komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan 

pesan dan gagaan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang 

berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna serta tata letak 

atau perwajahan. Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau 

kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan”.  

 Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang 

desainer komunikasi visual yang profesional harus memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang luas tentang komunikasi visual. Selain visualisasi dan bakat 

yang baik dalam berkomunikasi secara visual, seorang desainer juga harus 
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mempunyai kemampuan untuk menganalisa suatu masalah, mencari solusi 

masalah tersebut dan mempresentasikan secara visual. Sehingga gagasan bisa 

diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. 

 Dalam perkembangannya selama beberapa abad, desain komunikasi visual 

menurut Cenadi (1999: 4) mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu sebagai sarana 

identifikasi, sebagai sarana informasi dan instruksi, dan yang terakhir sebagai 

sarana presentasi dan promosi. Ketiga fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

2.1.1 Desain Komunikasi Visual sebagai Sarana Identifikasi 

 Fungsi dasar desain komunikasi visual adalah sebagai sarana identifikasi. 

Identitas seseorang dapat mengatakan tentang siapa orang itu, atau dari mana 

asalnya. Demikian juga dengan suatu benda atau produk, jika benda atau produk 

tersebut mempunyai identitas yang dapat mencerminkan kualitas produk itu maka 

produk atau benda tersebut akan mudah untuk dikenali, baik oleh produsennya 

maupun konsumennya (Cenadi, 1999: 4). 

2.1.2 Desain Komunikasi Visual sebagai Sarana Informasi dan Instruksi 

 Desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi bertujuan 

menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam petunjuk, 

arah, posisi dan skala. Informasi 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. Simbol-simbol yang 

kita jumpai sehari-hari seperti tanda dan rambu lalu lintas, simbol-simbol di 

tempat-tempat umum seperti telepon umum, toilet, restoran dan lain-lain harus 

bersifat informatif dan komunikatif, dapat dibaca dan dimengerti oleh orang dari 
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berbagai latar belakang dan kalangan. Inilah sekali lagi salah satu alasan mengapa 

desain komunikasi visual harus bersifat universal (Cenadi, 1999: 4). 

2.1.3 Desain Komunikasi Visual sebagai Sarana Presentasi dan Promosi 

 Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan 

promosi adalah untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian (atensi) dari 

mata (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 (Cenadi, 1999: 4). 

2.2 Redesain 

 Kata redesain diadopsi dari bahasa Inggris „redesign’ yang terdiri dari dua 

unsur, yaitu re yang berarti mengulang atau kembali dan design yang berarti 

merencanakan atau membentuk. Jadi,kata redesign berarti merencanakan kembali 

atau membentuk ulang sesuatu yang sudah ada. 

(www.en.wikitionary.org/wiki/redesain). 

 Redesain terjadi karena beberapa alasan antara lain, seperti sebuah 

perusahaan menginginkan image baru, memenuhi kesempatan untuk 

mengembangkan apa yang sudah ada sebelumnya dan lain-lain. Dapat 

disimpulkan redesain adalah suatu perencanaan untuk melakukan perubahan pada 

struktur dan fungsi suatu benda, bangunan atau suatu sistem dengan tujuan untuk 

menghasilkan manfaat yang lebih baik dari desain semula atau untuk 

menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain semula. 

http://www.en.wikitionary.org/wiki/redesain
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 Empat alasan utama mengapa perusahaan melakukan redesain dijelaskan 

sebagai berikut : 

2.2.1 Berubahnya Visi dan Misi perusahaan 

 Pergantian kepemimpinan atau kepemilikan suatu perusahaan seringkali 

berimbas pada perubahan visi dan misi perusahaan itu sendiri. Perubahan visi 

serta misi tersebut hampir selalu ditindak lanjuti dengan penyesuaian (redesign) 

logo perusahaan. 

2.2.2 Logo mirip dengan logo lainnya 

 “Logo perusahaan merupakan identitas yang menjadi pembeda dari 

perusahaan lainnya serta dibutuhkan untuk membangun kepercayaan pada merek”  

pertimbangan kedua suatu perusahaan melakukan redesain logo adalah faktor 

kemiripan logo perusahaan dengan logo perusahaan lainnya. Mirip yang dikatakan 

di sini adalah kemiripan soul nya. Bisa dari warna, bentuk, letak, susunan, 

proporsi dan teknik pembuatan.  

2.2.3 Masalah teknis pada penggunaan logo 

 Pada saat pertama kali membangun bisnis dan membuat desain logo 

seringkali suatu perusahaan kurang memperhitungkan banyak hal secara 

kompleks. Beberapa hal di antaranya warna yang terlalu banyak. Banyak warna 

maka sama artinya dengan banyak pengeluaran biaya pembuatan terutama 

mengenai biaya cetak. Selain itu akan ada kesulitan lainnya yang mungkin 

dihadapi yaitu mesin yang mungkin tidak sanggup menghasilkan warna cetakan 

yang mendekati warna logo. Maka dengan redesain logo akan mengurangi beban 

biaya reproduksi yang cukup.  
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2.2.4 Logo tidak sesuai zaman 

 Disuatu titik sebuah perusahaan akan membutuhkan sebuah identitas yang 

baru karena jika tidak perusahaan tersebut akan semakin tertinggal dalam 

kompetisi. Sebuah penampilan yang baru dan segar, sebuah desain yang lebih 

praktis, keindahan yang dapat disampaikan dengan baik kepada konsumen. Semua 

hal ini dapat dihasilkan melalui redesain logo.  Redesain logo digunakan untuk 

menentukan ulang identitas sebuah perusahaan sehingga tepat guna dan sesuai 

dengan harapan / kondisi perusahaan tersebut. (www.ahlidesain.com/alasan-

kenapa-harus-meredesain-logo.html) 

2.3 Corporate Identity 

 Cenadi (1999: 75) menjelaskan bahwa “corporate identity adalah suatu 

bentuk visual dan ekspresi grafis dari image dan identitas suatu perusahaan”. 

Menurut Kusmiati (1999:103) pengertian corporate identity mencangkup 

jangkauan yang lebih luas, yaitu untuk menunjukan kepada khalayak ramai 

tentang ciri khas, kepribadian, kejayaan, kepercayaan serta kualitas produk atau 

jasa dari suatu perusahaan. Secara luas istilah corporate identity berarti lambang 

atau identitas suatu lembaga. Dalam makna terkandung berbagai hal, antara lain 

identitas visual, sikap dan kepribadian, bentuk dan gaya kegiatan, tata kerja, tata 

hubungan antara individu serta bermakna sebagai pernyataan posisi (positioning) 

suatu lembaga diantara lembaga-lembaga lain yang sejenis. 

 Sebagaimana dikutip dalam Cenadi (1999: 75) pada tahun 1959 dalam 

majalah Print, William Golden, seorang desainer komunikasi visual mengatakan, 

“image adalah bagaimana Anda dilihat dan dipersepsikan; identitas adalah siapa 



22 

 

 

diri Anda”.  Sebagai bentuk visual, corporate identity menampilkan simbol yang 

mencerminkan image yang hendak disampaikan. Sebagai suatu ekspresi grafis, 

sebuah identitas perusahaan dapat diciptakan dan mempengaruhi nasib dari 

perusahaan tersebut. Menurut Cenadi (1999: 75-76) sebuah corporate identity 

yang efektif harus memiliki karakter-karakter sebagai berikut : 

2.3.1 Simbolisme yang sederhana tetapi mengena  

 Kesederhanaan adalah dasar dari kombinasi identitas brand-package-

symbol yang baik. Semakin sederhana suatu simbol, semakin jelas pula pesan 

yang hendak disampaikan (Napoles, 1988: 23). 

2.3.2 Mempunyai pemicu visual yang kuat 

 Sebuah simbol yang efektif harus mampu memicu respon terhadap suatu 

produk atau perusahaan. Di saat di mana konsumen berurusan dengan 

perusahaan itu, maka ia hanya perlu memikirkan produk atau jasa dari 

perusahaan tersebut, dan nama perusahaan itu akan diingat dengan sendirinya 

(Cenadi, 1999: 75). 

2.3.3 Identitas sebagai alat promosi dan pemasaran 

 Corporate identity ada1ah alat promosi yang sangat efektif dan aktif. 

Walaupun kampanye untuk suatu iklan produk berakhir, tetapi identitas tetap 

dipakai sampai bertahun-tahun (Cenadi, 1999: 76). 

2.3.4 Corporate identity harus dapat diingat dan mengesankan 

 Suatu corporate identity yang baik mempunyai dua sifat : mengusulkan 

(suggestiveness) dan mengingatkan (recall). Bila konsumen ingin membeli suatu 

produk, maka ia akan teringat nama suatu perusahaan, ini disebut mengusulkan 
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(suggestion). Bila konsumen ini kemudian datang lagi dan membeli produk yang 

sama dan ia menghubungkan kembali dengan produsennya, maka ini disebut 

mengingatkan (recall) (Cenadi, 1999: 76). 

2.4 Fungsi Corporate Identity 

 Corporate identity suatu perusahaan pada hakekatnya berfungsi sebagai 

lambang jaminan mutu dengan disertai rasa tanggung jawab pada produk yang 

dihasilkan, sehingga siapapun yang memakainya dijamin akan mendapat 

kepuasan, penggunaan dan pelayanan yang bermutu (Kusmiati, 1999:103). Selain 

berfungsi sebagai identitas perusahaan, menurut Cenadi (1999:76-77) corporate 

identity juga mempunyai fungsi-fungsi lain, antara lain : 

2.4.1 Sebagai alat yang menyatukan strategi perusahaan  

 Sebuah corporate identity yang baik harus sejalan dengan rencana 

perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan itu sekarang dan bagaimana di masa 

yang akan datang. Selain itu corporate identity harus dapat dengan tepat 

mencerminkan image perusahaan, melalui produk dan jasanya (Cenadi, 1999: 76). 

2.4.2 Sebagai pemacu sistem operasional suatu perusahaan  

 Pertanyaan pertama yang muncul dalam pembuatan corporate identity 

adalah bagaimana suatu perusahaan ingin dilihat oleh publik. Pertanyaan ini 

secara tidak langsung membuat personil-personil perusahaan tersebut berpikir dan 

mengevaluasi sistem operasional mereka selama ini. Dari sini dapat ditemukan 

kelemahan atau kesalahan yang selama ini dilakukan, sehingga tercipta tujuan 

perusahaan yang lebih baik dan mantap (Cenadi, 1999: 76). 
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2.4.3 Sebagai pendiri jaringan yang baik  

 Sebuah perusahaan yang mempunyai image positif, stabil, dapat dipercaya 

dan diandalkan akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modal 

dalam perusahaan tersebut. Jenis perusahaan yang seperti ini juga yang mendapat 

banyak keringanan saat ia membutuhkan tambahan modal dari bank. Produk-

produk dari perusahaan ini juga mungkin menjadi produk yang paling laku dan 

digemari di pasar (Cenadi, 1999: 77). 

2.4.4 Sebagai alat jual dan promosi 

 Perusahaan dengan image yang positif berpeluang besar untuk 

mengembangkan sayapnya dan memperkenalkan produk atau jasa baru. 

Konsumen yang telah lama memakai produk dari perusahaan tersebut akan 

dengan setia terus memakai produk itu. Mereka akan lebih menerima karena telah 

membuktikan sendiri bahwa produk itu benar-benar cocok untuk mereka (Cenadi, 

1999: 77). 

2.5 Aplikasi Corporate Identity 

 Tahap terakhir dari proses desain corporate identity adalah aplikasi. 

Dalam tahap ini seorang desainer komunikasi visual harus tahu apa yang penting 

dan efektif untuk bentuk desain komunikasi visual ini apakah itu aplikasi pada 

business stationery, catalog, daftar harga, gedung perusahaan, bahkan kendaraan 

perusahaan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menciptakan suatu sistem 

komunikasi visual yang efektif dan menyatu. Berkonsultasi dengan klien juga 

sangat penting dalam tahap ini karena bagaimanapun juga merekalah yang selama 
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ini berurusan dengan perusahaan tersebut dan merekalah yang paling banyak tahu 

tentang perusahaan tersebut dan apa yang dibutuhkan (Cenadi, 1999:77).  

 Banyak sekali aplikasi corporate identity yang sering digunakan, antara 

lain: 

a. Business Stationery (kop surat, amplop, memo, kartu nama, bon dan lain-

lain).  

b. Advertising (periklanan, majalah, surat kabar dan lain-lain). 

c. Marchandise (benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma kepada 

konsumen digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu untuk tujuan 

komersial sebagai bentuk kontribusi untuk penjualan produk kepada konsumen. 

Merchandise ini dapat berupa mug, jam dinding, gantungan kunci, pin, dan lain-

lain). 

d. Brosur dan katalog (selebaran yang berisi rincian jenis produk / layanan usaha 

dan kadang-kadang dilengkapi dengan gambar-gambar).  

e. Signage system (media publikasi dalam kegiatan promosi perusahaan sebagai 

bagian dalam corporate identity menggunakan signboard sebagai penunjuk arah 

dimana tempat perusahaan berada). 

f. Gedung perusahaan (media publikasi dalam kegitan promosi perusahaan 

dengan memanfaatkan bagian gedung perusahaan). 

g. Annual Report (Laporan Tahunan). 

h. Newsletter (Buletin perusahaan). 

i. Kendaraan perusahaan (media publikasi dalam kegiatan promosi perusahaan 

dengan memanfaatkan body kendaraan sebagai media aplikasi identitas 

perusahaan). 
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2.6 Logo 

2.6.1 Definisi Logo 

 Logo berasal dari kata “logos” (Yunani), yang berarti kata pikiran, 

pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih popular adalah istilah logotype, 

bukan logo. Logo adalah penyingkatan dari logotype. Logo bisa menggunakan 

elemen apa saja; tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Pertama kali 

istilah logotype muncul tahun 1810-1840, yang diartikan sebagai tulisan nama 

entitas (objek fisik yang dimaksud, perusahaan, negara, barang atau jasa) yang 

didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis 

huruf tertentu. Kemudian pada tahun 1937 logotype disingkat menjadi logo dan 

menjadi lebih populer (Rustan, 2009:13). 

 Menurut Kusrianto (2007: 232) logo atau tanda gambar (picture mark) 

merupakan identitas yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter 

suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Logotype atau tanda kata 

(word mark) merupakan nama lembaga, perusahaan, atau produk yang tampil 

dalam bentuk tulisan yang khusus untuk menggambarkan ciri khas secara 

komersial.  

 Dari definisi yang dikutip dari para ahli dapat dipahami bahwa logo ibarat 

sebuah pakaian. Identitas seseorang dapat dilihat dari unsur pakaian yang 

dikenakannya. Lebih jauh lagi pakaian bahkan dapat menunjukan apakah 

pemakainya seorang yang berkarakter formal, santai, modis, kurang percaya diri, 

berjiwa muda, dan sebagainya. Demikian juga dengan logo. Logo yang baik akan 

mampu mencerminkan jenis usaha yang dikelola pemilik logo tersebut. Pada 
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prinsipnya, logo merupakan simbol yang mewakili sosok, wajah, dan eksistensi 

suatu perusahaan atau produk perusahaan. Sebagus apapun logo, jika tidak dapat 

menunjukkan Iembaga yang diwakilinya, maka logo tersebut tidak lebih dari 

simbol-simbol tanpa arti. Menurut Carter (dalam Kusrianto, 2007: 234) logo yang 

baik harus memiliki kriteria sebagai berikut:  

2.6.1.1 Original dan Distinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan daya 

pembeda yang jelas.  

2.6.1.2 Legibel, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda.  

2.6.1.3 Simpel atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan 

dimengerti dalam waktu yang relatif singkat.  

2.6.1.4 Memorable, atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, bahkan 

dalam kurun waktu yang relatif lama.  

2.6.1.5 Easily associated with the company, dimana logo yang baik akan mudah 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu 

perusahaan atau organisasi.  

2.6.1.6 Easily adabtable for all graphic media. Di sini, faktor kemudahan 

mengaplikasikan (memasang) logo baik yang menyangkut bentuk fisik, 

warna maupun konfigurasi logo ada berbagai media grafis perlu 

diperhitungkan pada saat proses perancangan. Hal ini untuk menghindari 

kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. 
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2.6.2 Jenis–jenis logo 

 Seperti yang dijelaskan oleh Rustan (2009: 22) berikut beberapa pendapat 

klasifikasi mengenai jenis-jenis logo di antaranya: 

2.6.2.1 Menurut Alina Wheeler, penulis buku „Designing Brand Identity‟, logo 

dapat dibagi menjadi beberapa kategori, namun batasan antar kategori itu 

sifatnya fleksibel. Satu logo bisa termasuk dalam beberapa kategori 

sekaligus. 

2.6.2.2 Dalam bukunya „Trademarks & Symbols of The World‟, Yasaburo 

Kuwayama mengkategorikan logo menjadi 4 jenis: 

a. Alphabet (bentuk huruf)  

b. Symbols, numbers (lambang-lambang, angka-angka) 

c. Concrete forms (bentuk yang serupa dengan objek aslinya) 

d. Abstract forms (bentuk abstrak) 

 Pertimbangan Kuwayama dalam membuat pengkategorian ini adalah 

semata-mata dilihat dari segi penampilan fisiknya, bukan dari maknanya. 

2.6.2.3 Hans Weckerle dalam bukunya „ Typographer As Analyst‟, membagi jenis 

logo kedalam 9x9 symmetric matrix : 

a. Verbal symbol: logotype 

b. Verbal symbol: abbreviation 

c. Verbal symbol: initial  

d. Icon: product oriented 

e. Icon: metaphoric 

f. Mark: figurative 
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g. Mark: colored 

h. Emblem: private 

i. Emblem: public 

2.6.2.4 Menurut Per Mollerup mengklasifikasi jenis logo berbeda dan jauh lebih 

kompleks, karena menurutnya klasifikasi yang ideal harus mempunyai 

perbedaan yang tajam dan jelas antara masing-masing kategori. Di dalam 

buku yang ditulisnya „Mark of Excellence‟, ia mendasari klasifikasinya 

dari sudut semiotic, logo sebagai sign. Logo tidak hanya dilihat dari segi 

penampilan fisiknya namun juga dari segi maknanya. 

 Menurut Rustan ( 2009: 22) setiap klasifikasi tentunya memiliki kelebihan 

dan kelemahan dan perkembangan desain logo masing-masing. Apapun bentuk 

dan cara pengkategorian logo, dapat disimpulkan logo pada umumnya terbagi 

menjadi tiga jenis,yaitu:  

- Picture mark dan letter mark (elemen gambar dan tulisan saling terpisah)  

- Picture mark sekaligus letter mark (bisa disebut gambar, bisa juga disebut 

tulisan / saling berbaur) 

- letter mark saja (elemen tulisan saja)  

2.6.3 Fungsi logo 

 Fungsi logo menurut Kusrianto (2009:13) di antaranya sebagai berikut: 

1. Identitas diri, untuk membedakannya dengan identitas milik orang lain. 

2. Tanda kepemilikan, untuk membedakan miliknya dengan milik orang lain. 

3. Tanda jaminan kualitas. 

4. Mencegah peniruan / pembajakan.  
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2.6.4 Kriteria Logo 

 Rustan (2009: 42) menjelaskan berdasarkan fungsi awal logo, sebuah logo 

harus memiliki suatu kriteria dasar yaitu: 

1. Harus unik dan simpel, mencerminkan dan mengangkat citra entitasnya 

sekaligus membedakannya denganyang lain. 

2. Harus dapat mengakomodasikan dinamika yang dialami entitasnya dalam 

jangka waktu selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel sekaligus 

tahan lama. 

 Di luar kriteria dasar tersebut, ada beberapa kriteria umum yang bersifat 

fisik yang dilihat dari faktor bentuk, warna dan ukuran. Kriteria ini dapat 

digunakan sebagai acuan dasar dalam mendesain logo. 

Tabel 2.1  

acuan dasar dalam mendesain logo 

Unik  Simple  Fleksibel  

V V V Bentuk 

 V V Warna  

  V Ukuran  

 

2.6.5 Elemen-elemen pembentuk logo 

2.6.5.1 Garis 

 Secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda. 

Garis tidak memiliki kedalaman (depth), hanya memiliki ketebalan dan panjang. 

Oleh karena itu, garis disebut elemen satu dimensi. Wujud garis sangat bervariasi, 

sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan citra yang dibutuhkan (Supriyono, 

2010: 58). Menurut Lillian Garreth (dalam Hendi, 2010: 11) terbentuknya garis 
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merupakan gerakan dari suatu titik yang membekaskan jejaknya sehingga 

terbentuk suatu goresan. Untuk menimbulkan bekas, biasa mempergunakan 

pensil, pena, kuas dan lain-lain. Beberapa jenis garis beserta suasana yang 

ditimbulkannya seperti, garis lurus mengesankan kekuatan, arah dan perlawanan. 

Garis lengkung mengesankan keanggunan, gerakan, pertumbuhan. Berikut ini 

beberapa jenis garis beserta sifat yang ditimbulkannya :  

2.6.5.1.1 Horizontal : Memberi sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak, 

pasif, statis, berhenti, tentram, rasional, formal, basis/dasar, dataran, 

negative/minus, pembatalan. 

2.6.5.1.2 Vertikal : Stabilitas, kekuatan atau kemewahan, aktif, tinggi, 

agung/mulia, megah, angkuh, spiritual, kesatuan, tunggal, 

kepemilikian, absolute, terkemuka. 

2.6.5.1.3 Diagonal : Tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika, 

mengarah, informal, tidak stabil, larangan.  

2.6.5.1.4 Zig-zag : Bergairah, semangat, dinamika atau gerak cepat 

(dalam situs http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-

martinushe-22360-2-bab_2.pdf ). 

2.6.5.2 Bentuk 

 Dalam perancangan sebuah logo, ada beberapa hal yang harus 

mendapatkan perhatian dari si pembuat logo atau desainer. Hal-hal seperti tipe 

logo yang akan dibuat, corporate color, bentuk logo, dan filosofi perusahaan, 

harus menjadi dasar dari pembuatan sebuah logo. Walaupun ada banyak sekali 

macam bentuk, namun bentuk logo cenderung dikelompokan kedalam 3 (tiga) 
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bentuk utama, yaitu lingkaran, persegi, segitiga. Setiap bentuk mempunyai 

karakteristik dan menimbulkan persepsi yang berbeda (diadaptasi dari 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-martinushe-22360-2-

bab_2.pdf). 

2.6.5.2.1 Lingkaran : Merupakan bentuk yang umum digunakan untuk 

lembaga resmi atau hal-hal yang bersifat formal. Bentuk lingkaran 

sendiri banyak dipilih karena kemudahan dalam pembuatannya serta 

kemudahan dalam pengaplikasian kedalam berbagai macam bentuk. 

Bentuk lingkaran dan variasinya seperti oval sendiri menggambarkan 

hal-hal yang bersifat dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak 

terputus, tak berawal dan tak berakhir, abadi, kualitas, dapat 

diandalkan, sempurna, matahari, kehidupan, semesta (Rustan, 2009: 

47). 

2.6.5.2.2 Persegi : Bentuk persegi menggambarkan sesuatu yang pasti, bentuk 

ini juga dapat digunakan organisasi atau perusahaan yang ingin 

menggambarkan stabilitas, diam, kokoh, teguh, rasional, keunggulan 

teknis, formal, sempurna, dapat diandalkan, kejujuran, integritas 

kondisi yang mereka miliki. Bentuk ini banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan besar yang stabil dan solid (Rustan, 2009: 48). 

2.6.5.2.3 Segitiga : Segitiga menggambarkan suatu persepsi stabil, diam, 

kokoh, teguh, rasional, tritunggal, api, kekuatan, gunung, harapan, 

terarah, progress, bernilai, suci, sukses,sejahtera, keamanan. Namun 

sayangnya bentuk ini sendiri jarang digunakan oleh perusahaan atau 
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organisasi, namun bentuk ini banyak digunakan oleh organisasi militer 

untuk melambangkan kesatuannya (Rustan, 2009: 48). 

 Kusrianto, (2007: 240-242) menjelaskan sesuai dengan unsur 

pembentuknya, unsur bentuk logo dipilah menjadi 4 kelompok. Namun demikian, 

kelompok-kelompok tersebut bisa digabungkan sehingga mengandung unsur 

campuran. 4 unsur bentuk logo tersebut sebagai berikut: 

a. Logo dalam bentuk Alphabetical 

 Logo yang terdiri dari bentuk huruf-huruf atau dimaksudkan untuk 

menggambarkan bentuk huruf dan kombinasi dari bentuk huruf. Kelompok ini 

merupakan jumlah yang paling banyak dan merupakan trend baru untuk diikuti 

(Kusrianto, 2007: 240). 

b. Logo dalam bentuk benda konkret 

 Logo yang dibuat berdasarkan bentuk konkret, misalnya bentuk manusia 

(seorang tokoh, wajah, bentuk tubuh yang menarik), bentuk binatang, tanaman, 

peralatan, maupun bentuk lain (Kusrianto, 2007: 241). 

c. Logo dalam bentuk abstrak, polygon, spiral dan sebagainya 

 Logo kelompok ini memiliki elemen-elemen yang merupakan bentuk 

abstrak, bentuk geometri, spiral, busur, segitiga, bujursangkar, polygon, titik-titik, 

garis, panah, gabungan bentuk-bentuk lengkung, dan ekspresi tiga dimensi 

(Kusrianto, 2007: 242). 
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d. Logo dalam bentuk symbol, nomor dan elemen lain 

 Logo dalam kelompok ini memiliki bentuk-bentuk yang sudah dikenal 

untuk menggambarkan sesuatu seperti hati, tanda silang, tanda plus, tanda petir, 

tanda notasi, dan sebagainya (Kusrianto, 2007: 242). 

 Hal lainnya yang perlu diketahui adalah gestalt. Gestalt adalah sebuah 

teori psikologi yang mengatakan bahwa seseorang akan mempersepsikan apa yang 

terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana dikutip 

dalam Rustan (2009: 49) gestalt dikembangkan oleh Max Wertheimer (1880-

1943) bersama rekan-rekannya, teori ini dapat menjelaskan kecenderungan 

persepsi yang terbentuk di benak seseorang. Prinsip-prinsip dalam gestalt yang 

banyak diterapkan dalam logo antara lain similitary, closure, figure ground dan 

impossible figure.  

a. Similitary 

 Objek-objek yang bentuk/elemennya sama/mirip akan dilihat sebagai satu 

kelompok tersendiri. Pada contoh dibawah ini, walau disambung dalam satu baris 

dengan warna yang sama, namun karena menggunakan weight yang berbeda (bold 

dan light), letter mark “Brasil” dan “Telecom” dilihat sebagai dua kata. 

 

 

    

 

 

Gambar 2.1  

contoh Gestalt Similarity 

 ( Diaptasi dari Rustan, 2009: 49) 
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b. Closure  

 Melengkapi sebuah objek menjadi sesuatu yang utuh walau sebenarnya 

tidak komplit. Bila melihat contoh dibawah ini, maka otak akan melengkapi 

sendiri bagian atas gambar panda yang tidak utuh pada picture mark WWF.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 contoh Gestalt Closure  

( Diaptasi dari Rustan, 2009: 49) 

c. Figure ground  

 Melihat foreground objek (latar depannya) atau back ground (latar 

belakangnya), atau keduanya dapat dilihat sebagai objek. Pertama kali melihat 

contoh dibawah, mata akan memperhatikan bidang yang berwarna merah dan 

biru. Bila diperhatikan lebih dalam lagi, maka huruf “C” akan terlihat diantaranya. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3  

contoh Gestalt Figure Ground  

( Diaptasi dari Rustan, 2009: 49) 
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d. Impossible figure 

 Objek yang tidak mungkin dibuat dalam dunia nyata tiga dimensi. Seperti 

pada contoh gestalt dibawah ini, logogram logo Renault (dilihat dari bentuk, arah 

cahaya dan bayangannya) sebenarnya adalah objek yang tidak mungkin di dunia 

nyata. Bila keunikan ini tertangkap mata, akan menjadi kejutan bagi yang melihat. 

 

 

 

Gambar 2.4 

 contoh Gestalt Impossible Figure 

 ( Diaptasi dari Rustan, 2009: 50) 

2.6.5.3 Warna 

 Warna merupakan pelengkap gambar atau logo serta mewakili suasana 

kejiwaan dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsuryg sangat tajam 

untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya 

rasa haru, sedih, gembira, mood atau semangat dan lain-lain (Kusrianto, 2007: 

31). 

 Rustan (2009: 72) mengemukakan disadari atau tidak, warna memainkan 

peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan saat membeli berang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Institute for Color Research di Amerika (sebuah 

institute penelitian tentang warna) menemukan bahwa seseorang dapat mengambil 

keputusan terhadap orang lain, lingkungan maupun produk dalam waktu hanya 90 

detik saja. Dan keputusan tersebut 90% didasari oleh warna. 

 Karena itu memilih warna yang tepat merupakan proses yang sangat 

penting dalam mendesan identitas visual. umumnya ada dua macam warna pada 
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identitas visual, yaitu warna pada logo dan warna untuk corporate / warna 

perusahaan. Adakalanya corporate color yang digunakan dalam aplikasi-aplikasi 

desain menggunakan warna yang sama dengan warna pada logo, namun ada pula 

yang memperluas jangkauan area warnanya. Berikut adalah daftar warna dan 

maknanya : 

2.6.5.3.1 Merah 

 Memiliki makna kepercayaan, kekayaan, nasib baik (Cina), suci, tulus, 

perkawinan (India), perkabungan (Afrika Selatan), setan (tradisi modern Barat), 

gairah, kuat, energy, api, cinta, roman, gembira, cepat, panas, sombong, ambisi, 

pemimpin, maskulin, tenaga, bahaya, menonjol, darah, perang, marah, revolusi, 

radikal, sosialisme, komunisme, agresif, penghormatan, martir, roh kudus 

(Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.3.2 Biru  

 Memiliki makna laut, manusia, pvoduktif, isi, dalam, langit, amai, 

kesatuan, harmoni, damai, tenang, percaya, sejuk, kolot, I, es, setia, bersih, 

teknologi, musim dingin, depresi, dingin, idealism, udara, bijaksana, kerajaan, 

bangsawan, bumi zodiak Virgo, Pisces, Aquarius, kuat, tabah, cahaya, ramah, 

perkabungan (Iran), kebenaran, cinta, keagamaan, mencegah ro jahat, kebodohan 

dan kesialan (Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.3.3 Hijau 

 Memiliki makna kecerdasan, tnggi, alam, musim semi, kesuburan, masa 

muda, lingkungan hidup,kekayaan uang (Amerika), nasib baik, giat, murah hati, 

pergi, rumput, agresi, dingin, cemburu, malu (Cina), sakit, rakus, narkoba, korupsi 
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(Afrika Utara),abadi, udara, tanah, tulus, zodiak Cancer, pembaruan, 

pertumbuhan, kesehatan, bulan Agustus, keseimbangan, harmoni, stabil, tenang, 

kreatif, Islam (Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.3.4 Kuning 

 Memiliki makna sinar matahari, gembira, bahagia, tanahm optimis, 

cerdas, idealisme, kaya (emas), musim panas, harapan, udara, liberalism, 

pengecut, takutm bahaya, tidak jujur, serakah, lemah, feminism, bergaul, 

persahabatan, zodiac Gemini, Taurus, Leo, April, bulan September, kematian 

(abad prtengahan), perkabungan (Mesir), berani (Jepang), tuhan (kuning emas) 

(Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.3.5 Ungu 

 Memiliki makna bangsawan, iri, sensual, spiritual, kreativitas, kaya, 

kerajaan, upacara, misteri, bijaksana, pencerahan, sombong, flamboyan, menonjol, 

perkabungan, berlebihan, tdak senonoh, beseksual, kebingungan, harga diri, 

zodiak Scorpio, bulan Mei, November, kaya, romantis, kelusan, penebusan dosa 

(Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.3.6 Jingga 

 Memiliki makna Hinduisme, Buddhaisme, kebahagian, energi, 

keseimbangan, panas, api, antusiasme, flamboyant, kesenangan, agresi, sombong, 

menonjol, emosi, berlebihan, peringatan, bahaya, musim gugur, hasrat, zodiak 

Sagitarius, bulan September, kerajaan (Belanda), protetanisme (Irlandia) (Rustan, 

2009: 73). 

 



39 

 

 

2.6.5.3.7 Cokelat 

 Memiliki makna tenang, beani, kedalaman, makhluk hidup,alam, 

kesuburan, desa, stabil, tradisi, ketidaktepatan, fasisme, tidak sopan, bosan, 

cemar,berat, miskin, kasar tanah, bulan Oktober, zodiak Capricorn, Scorpio, 

membumi, selera makan, menyehatkan, tabah, simpel, persahabatan, 

ketergantungan (Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.3.8 Pink (merah muda)  

 Memiliki makna musim semi, rasa syukur / terima kasih, penghargaan, 

kegum, simpati, feminism, kesehatan, cinta, roman, bulan Juni, prkawinan, 

sukacita, innocence, kekanakan (Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.3.9 Abu-abu 

 Memiliki makna dapat diandalkan,kemanan, elegan, endah hati, rasa 

hormat, stabil, kehalusan, kebijaksanaan, masa lalu, bosan, kebusukan, renta, 

polusi, urban, emosi yang kuat, seimbang, netral, formal, bulan Maret (Rustan, 

2009: 73). 

2.6.5.3.10 Putih 

 Memiliki makna rendah hati, suci, netral,tidak kreatif, masa muda, 

bersih, netral, cahaya, penghormatan, kebenaran, salju, damai, innocence, simple, 

aman, dingin, penyerahan, takut, tanpa imajinasi, udara, kematian (tradisi Timur), 

kehidupn, perhawinan (tradisi Barat), harapan, lemah-lembut, kosong, bulan 

Januari (Rustan, 2009: 73). 
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2.6.5.3.11 Hitam 

 Memiliki makna klasik, baru, ketakutan, depresi, kemarahan, kematian 

(tradisi Barat), kecerdasan, pemberontakan, misteri, ketiadaan, modev, kekuatan, 

hal-hal duniawi, formal, elegan, kaya, gaya, kejahatan, serius, mengikuti 

kecenderungan social, anarki, kesatuan, dukacita, profesional (Rustan, 2009: 73). 

2.6.5.4  Tipografi 

 Typography yang berasal dari kata Yunani „Typos’ = bentuk 

dan „graphein’  =  menulis yang merupakan seni dan teknik mengatur huruf 

menggunakan gabungan bentuk huruf cetak, ukuran huruf, ketebalan garis, spasi 

antar huruf, garis pandu dan jarak antar baris. (dalam situs 

gebbiearindiah.blogspot.com/2010/03/definisi-tipografi.html).  

 Kusrianto (2007: 190) mendefinisikan tipografi sebagai suatu proses seni 

untuk menyusun bahan publikasi menggunakan huruf cetak. “menyusun” meliputi 

merancang bentuk huruf cetak hingga merangkainya dalam sebuah komposisi 

yang tepat untuk memperoleh suatu efek tampilan yang dikehendaki. 

 Peran tipografi adalah untuk mengomunikasikan ide atau informasi dari 

halaman tersebut kepada pengamat.  Perkembangan tipografi saat ini mengalami 

perkembangan dari masa penciptaan dengan tangan (hand drawn) hingga 

mengalami komputerisasi. Masa komputerisasi membuat penggunaan tipografi 

menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf 

yang ratusan jumlahnya. Mat Ali (2014: 38-39) menjelaskan beberapa jenis huruf 

secara garis besar digolongkan sebagai berikut : 

 



41 

 

 

2.6.5.4.1 Roman 

 Roman, pada awalnya adalah kumpulan huruf kapital seperti yang 

ditemui di pilar dan prasasti Romawi,namun kemudian definisinya berkembang 

menjadi seluruh huruf yang mempunyai cirri tegak dan di dominasi garis lurus 

dan kaku.  Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai dan 

feminine. 

2.6.5.4.2 San Serif  

 Pengertian San Serif  adalah tanpa sirip/serif, dan memiliki ketebalan 

huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini 

adalah modern, kontemporer dan efisien.  

2.6.5.4.3 Egyptian 

 Egyptian, atau yang popular dengan sebutan slab serif. Memiliki ciri 

kaki / sirip / serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang 

sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar dan 

stabil. 

2.6.5.4.4 Script 

 Huruf Script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, 

kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya 

adalah sifat pribadi dan akrab.  

2.6.5.4.5 Miscellaneous 

 Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang 

sudah ada. Ditambah hiasan dan ornament, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang 

dimiliki adalah dekoratif dan ornamental.  
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 Hendi (2010: 24-25) menjelaskan dalam pemilihan jenis huruf, yang 

senantiasa harus diperhatikan adalah karakter produk yang akan ditonjolkan dan 

juga karakter segmen pasarnya. Tiga dasar sistem pengukuran dalam typography 

adalah point (biasa disingkat pt), pica (dibaca: paika), dan unit. Point digunakan 

untuk mengukur tinggi huruf, sedangkan pica digunakan untuk mengukur panjang 

baris. Pengukuran dari lebar persatuan huruf serta jarak antar huruf dihitung 

dengan satuan unit. Hendi (2010: 24) menjelaskan pada tahun 1737, Fournier, 

seorang pembuat huruf (type founder) dari Paris menemukan sistem pengukuran 

huruf dalam satuan point. Sistem pengukuran huruf yang lain diperkenalkan 40 

tahun kemudian oleh Francois Ambroise Didot dari Perancis. Acuan yang dipakai 

sekarang adalah sistem Anglo-Saxon dengan perhitungan 72pt setara dengan 1 

inch atau 2.539cm. 

2.6.6 Ciri logo yang efektif 

 Logo merupakan salah satu alat marketing yang efektif. Seperti yang 

diketahui fungsi dari logo adalah untuk membedakan satu perusahaan dengan 

perusahaan sejenis lainnya. Sebagai tanda jaminan kualitas dan pencegahan 

peniruan / pembajakan. Dengan itu logo sangat diharapkan agar benar-benar 

diukur dan dilihat menurut perspektif perusahaan. Logo butuh analisa filosofis 

yang kemudian bisa menjadi jalan visi misi perusahaan. Menurut Kusrianto 

(2007: 243) beberapa hal yang menjadikan logo dianggap efektif untuk 

perusahaan adalah : 

2.6.6.1  Memiliki sifat unik. Tidak mirip dengan logo lain sehingga orang tidk 

bingung karena logo mirip desain lain yang sudah ada. 
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2.6.6.2 Memiliki sifat yang fungsional sehingga dapat dipasang ataudigunakan 

dalam berbagai keperluan. Logo dapat dicetak berwarna namun juga dapat 

dicetak hitam putih saja. Apat diproduksi dalam ukuran kecil, tetapi juga 

masih bagus jika diperbesar 100 kali. Dapat dipasang dalam berbagai 

material darikertas, kain, logam, serta permukaan barang (gelas, pulpen, 

bola, dsb) tanpa terjadi distorsi terhadap bentuk logo. 

2.6.6.3 Bentuk logo mengikuti kaidah-kaidah dasar desain (bidang, warna, bentuk, 

konsistensi dan kejelasan). 

2.6.6.4 Mampu mempresentasikan suatu perusahaan / lembaga atau suatu produk. 
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BAB 3 

METODE BERKARYA 

 

3.1 Media Berkarya 

 Dalam proses desain diperlukan beberapa media dalam berkarya. 

Perancangan ulang logo dan aplikasinya pada warung makan Metro Tegal, penulis 

menggunakan beberapa media untuk mendukung proses penciptaan karya. 

Adapun media yang digunakan diantaranya : 

3.1.1 Bahan 

3.1.1.1 Kertas 

 Kertas yang digunakan dalam membuat karya adalah jenis kertas Ivory, 

CTS, stiker dan HVS dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan, kertas ini 

digunakan untuk menampilkan hasil desain yang telah dibuat dan dicetak dengan 

teknik digital printing. 

3.1.1.2 Tinta Warna 

 Tinta warna yang digunakan dalam proses cetak adalah CMYK yang 

merupakan singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan Black, warna ini adalah 

warna yang paling cocok karena hasil cetakan yang lebih tajam. 

3.1.1.3 Kaos dan kain drill 

 Kaos dan kain drill digunakan untuk menampilkan hasil karya desain 

dengan teknik sablon dan bordir. Kaos dan kain drill digunakan untuk membuat 

dress code dan merchandise. Kaos yang digunakan adalah berjenis katun combed, 
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kaos berbahan ini sangat nyaman bila dipakai. Sedangkan kain drill dipilih karena 

memiliki tekstur lembut dan tebal sesuai dengan bahan yang biasa digunakan 

untuk membuat celemek. 

3.1.1.4 Melamin 

 Melamin digunakan untuk menampilkan hasil karya desain dengan tektik 

digital printing. Melamin yang digunakan dalam membuat karya merchandise 

adalah jenis melamin 100% food grade. Bahan ini dipilih karena aman untuk 

makanan. 

3.1.1.5 Rice box 

 Rice box digunakan untuk menampilkan hasil karya desain packaging 

pesanan catering. Rice box ini dibuat dengan bahan 100% food grade sehingga 

aman untuk makanan. 

3.1.1.6 Fiberglass 

 Fiberglass digunakan untuk menampilkan hasil karya desain box motor 

delivery. 

3.1.2 Alat 

3.1.2.1 Alat gambar manual 

 Berupa pensil, penghapus, penggaris, dan sketch book yang digunakan 

sebagai media pertama dalam tahapan perancangan. 

3.1.2.2 Perangkat keras (Hardware) 

3.1.2.2.1 Laptop dan spesifikasinya Peralatan yang digunakan adalah laptop 

Toshiba L645 dengan prosesor Intel core i3 dengan RAM sebesar 
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empat gigabyte dan memori sebesar lima ratus gigabyte dan DVD RW 

Toshiba. 

3.1.2.2.2 Flashdisk digunakan sebagai media penyimpan file yang belum atau 

sudah jadi selama proses berkarya. Flashdisk yang digunakan adalah 

flashdisk Vandish dengan kapasitas memori sebesar empat gigabyte. 

3.1.2.2.3 Mouse yang digunakan menggunakan USB Optical mouse Toshiba 

U10 untuk mempermudah dalam membuat desain. 

3.1.2.2.4 Modem merek Huawei, yang digunakan untuk mencari bahan, data, 

dan referensi dari internet. 

3.1.2.2.5 Kamera DSLR  merek NIKON D3100, digunakan untuk menggambil 

gambar produk dan tempat. 

3.1.2.3 Perangkat Lunak (Software) 

 Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan proyek studi 

merupakan aplikasi dari Microsoft windows 7 Home Ultimte dengan program 

grafis Adobe Photoshop CS4, yang digunakan untuk mengolah gambar   bitmap. 

Corel Draw versi X5, yang digunakan untuk membentuk template, mengolah 

layout, dan tulisan pada desain.  

3.1.3 Teknik Berkarya 

 Teknik berkarya yang digunakan dalam proses mendesain yaitu dengan 

teknik digital atau komputerisasi selain itu juga menggunakan teknik manual. 

Teknik manual digunakan pada tahap awal mendesain yaitu dengan membuat 

sketsa desain, setelah proses manual tahap selanjutnya yaitu pembuatan karya 

dengan teknik digital atau komputerisasi. 
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 Software yang digunakan berbeda-beda dalam membuat rancangan 

corporate identity. Software yang digunakan dalam merancang logo, packaging, 

stationary, merchandise, box motor delivery, neon box menggunakan software 

Coreldraw X5. Untuk perancangan menu, dress code menggunakan software 

Photoshop CS4. Tahap terakhir yaitu mencetak perancangan corporate identity 

yang sudah dibuat dengan berbagai teknik. 

3.1.3.1 Teknik Digital Printing 

 Teknik digital printing adalah teknik cetak yang digunakan untuk 

mencetak berbagai rancangan corporate identity dengan media kertas yang 

nantinya cara penyajian saat pameran dengan cara mendisplay bermacam-macam, 

ada yang menggunakan figura atau sesuai yang dibutuhkan. Penggunaan teknik 

digital printing dalam corporate identity nantinya digunakan dalam packaging, 

menu, stationary, merchandise dan neon box. 

3.1.3.2 Teknik Sablon 

 Teknik sablon adalah sebuah teknik untuk mencetak tinta di atas bahan 

dengan bentuk yang dikehendaki, dengan bantuan screen sablon dan rakel sablon 

dalam proses pengerjaannya. Penggunaan teknik sablon nantinya diterapkan untuk 

membuat merchandise. 

3.1.3.3 Teknik Bordir 

 Teknik bordir merupakan sejenis sulaman menggunakan mesin. Teknik 

bordir yang digunakan pada proyek studi ini adalah teknik bordir digital dengan 

menggunakan mesin berbasis computer untuk mendapatkan hasil bordir yang rapi 



48 

 

 

dan sesuai dengan ukuran. Teknik bordir ini nantinya akan diterapkan untuk 

membuat dress code. 

3.2 Proses Berkarya  

 Pembuatan sebuah karya membutuhkan sebuah proses dari berbagai 

tahapan-tahapan, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses 

redesain logo dan aplikasinya dalam corporate identity yang harus melalui 

beberapa tahapan antara lain:  

3.2.1 Proses Preliminary Plan  

 Proses preliminary plan dimulai dari melakukan riset untuk 

mengumpulkan data-data tentang perusahaan sampai dengan penetapan tujuan 

yang telah diuraikan pada BAB 1. Selanjutnya proses preliminary plan melalui 

beberapa tahapan pengerjaan yaitu: 

3.2.1.1 Penentuan Konsep 

 Berdasarkan hasil riset dan analisis kebutuhan/analisis SWOT maka dapat 

dirumuskan konsep umum dan konsep khusus yang akan diterapkan pada karya 

perancangan ulang logo dan aplikasinya pada identitas perusahaan warung makan 

Metro Tegal. Konsep umum pada karya ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan corporate identity meliputi meredesain logo dan aplikasi pada 

identitas perusahaan seperti stationary set, packaging, neon box, menu 

makanan,dress code, merchandise dan box motor delivery. 

2. Desain dibuat menggunakan warna hijau, jingga dan putih dengan 

penambahan beberapa warna lainnya sebagai warna penunjang karya. Warna 

hijau dan jingga dipilih atas dasar pertimbangan secara psikologi dan warna 
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tersebut memiliki makna filosofi yang dapat menggambarkan visi dan misi 

dari perusahaan. Warna putih nantinya digunakan sebagai warna penetral agar 

memberikan kesan dinamis. 

3.  Dari segi layout desain banyak menggunakan komposisi keseimbangan 

asimetris untuk memberikan kesan dinamis. 

4. Pemilihan typografi nantinya menggunakan font jenis Nueva Std Cond, 

Martina, Arial dan Times New Roman. Huruf dipilih karena tingkat 

keterbacaan yang relatif mudah sehingga konsumen tidak mengalami 

kesulitan dalam membaca informasi. 

5. Desain dibuat dengan pendekatan konsep profesional, simple dan modern 

sesuai dengan harapan pemilik perusahaan. 

6. Desain yang dibuat mengandung unsur promosi dengan bersifat informative 

persuasif. 

 Sedangkan rumusan konsep khusus pada karya ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Rumusan Konsep Corporate identity warung makan Metro 

No.  Karya  Konsep 

1. Redesain logo  Merancang ulang logo warung makan Metro yang 

memiliki  karakter khas perusahaan. Logo 

dirancang menggunakan  kombinasi antara logo 

piktorial dan logotype. Warna yang digunakan 

dalam logo yaitu warna hijau dan jingga dengan 

penambahan beberapa warna tambahan sesuai 

kebutuhan penunjang karya. Menggunakan jenis 

font dengan tingkat keterbacaan yang relatif 

mudah. Teknik yang digunakan menggunakan  
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No.  Karya  Konsep 

  teknik vector dengan software CorelDraw X5 

untuk menjaga kualitas gambar apabila diperbesar 

ataupun diperkecil. 

2. Stationary set Merancang kartu nama, nota, stempel dan bolpen 

dengan dominasi warna hijau, jingga dan putih 

sesuai dengan warna corporate dengan 

penambahan warna lainnya sesuai kebutuhan 

perancangan dengan menggunakan pendekatan 

layout asimetris. Masing-masing desain akan 

menampilkan unsur-unsur identitas perusahan 

meliputi logo, tagline, dan informasi perusahaan.  

3.  Packaging  Merancang 2 kemasan untuk produk sate dan 

katering dengan konsep profesional, simple dan 

modern. Kemasan produk sate dibuat dalam 

bentuk stapack dan untuk kemasan katering 

dibuat dengan bentuk rice box. Warna yang akan 

digunakan dominan warna hijau dan putih dengan 

menggunakan pendekatan layout asimetris. Dalam 

desain kemasan akan menampilkan unsur-unsur 

identitas perusahan meliputi logo, tagline, dan 

informasi perusahaan. 

4. Neon box Merancang external signage berupa neon box 

untuk mempermudah konsumen mengetahui 

informasi lokasi warung makan Metro. Desain 

neon box akan dibuat dengan ukuran 1,2 x 0,8 m 

agar ukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu 

kecil dan tetap dapat menampilkan informasi 

dengan baik. Neon box nantinya diletakan pada 

bagian depan outlet perusahaan. Desain akan  

menggunakan pendekatan layout asimetris. Dalam  
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No.  Karya  Konsep 

  desain neon box  akan menampilkan unsur-unsur 

yang bersifat informatif meliputi logo, tagline, 

dan informasi perusahaan. 

5. Menu makanan Merancang menu makanan dengan menampilkan 

produk yang dimiliki warung makan Metro. Pesan 

yang ingin disampaikan adalah informatif, dengan 

menampilkan foto produk dan keterangan harga 

serta informasi perusahaan. Pendekatan yang 

digunakan dalam desain yaitu asimetris untuk 

menghasilkan desain yang dinamis. 

6. Dress code Merancang seragam karyawan/ dress code dengan 

konsep profesional, simple dan modern. Dress 

code nantinya dibuat terdiri dari seragam kaos 

berkerah dan celemek setengah badan. Desain 

dress code akan menampilkan unsur identitas 

perusahaan meliputi logo dan tagline.  

7. Merchandise Merancang merchandise berupa piring, mangkok, 

gelas, jam dinding dan kaos.   

8. Box motor delivery Merancang box motor delivery yang bersifat 

informatif persuasif dengan memuat sebagian sisi 

perusahaan meliputi logo, nomer perusahaan dan 

teks yang bersifat ajakan. 

 

3.2.1.2 Strategi Perancangan 

3.2.1.2.1 Strategi Menetapkan Audience 

 Pada tahap ini perlu diperhatikan adalah target audience. Target audience 

yang dituju adalah masyarakat menengah ke atas di wilayah Kota Tegal dan 

sekitarnya. Identifikasi khalayak sasaran ini dapat dilihat dari berbagai sisi, 

diantaranya dari segmen demografis, segmen geografis dan segmen psikografis. 
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1. Segmen Demografi  

 Segmentasi ini dibagi menjadi beberapa kelompok variabel demografi 

diantaranya adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, strata sosial dan 

lain-lain. Secara demografi dari warung makan Metro setiap harinya memiliki 

konsumen mencakup golongan masyarakat yaitu mulai dari golongan menengah 

sampai golongan atas, pria ataupun wanita, mulai usia produktif hingga non-

produktif.  

2. Segmen Geografis  

 Segmentasi geografi ini mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit 

geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota atau 

lingkungan rumah tangga. Secara geografis, target market warung makan Metro 

mencakup daerah Kota Tegal dan sekitarnya. 

3. Segmen Psikografis  

 Segmen Psikografis Pembagian pasar menurut gaya hidup dan kepribadian 

manusia. Gaya hidup itu sendiri mencerminkan bagaimana seseorang 

menghabiskan waktu dan uangnya yang dinyatakan dalam aktivitas-aktivitas, 

minat dan opininya. Pelanggan warung makan Metro adalah kalangan masyarakat 

kota Tegal dan sekitarnya dengan gaya hidup konsumtif yang ingin membeli 

produk sesuai dengan yang apa yang diinginkan. Apakah itu untuk konsumsi 

sendiri ataupun dipesan untuk acara tertentu. 
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3.2.1.2.2 Strategi Pengembangan Kreatif 

 Dari tahap sebelumnya telah diketahui target audience warung makan 

Metro Tegal adalah masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, dengan golongan 

masyarakat yaitu mulai dari golongan kelas menengah sampai kelas atas, pria 

ataupun wanita. Lingkup usia produktif sampai non-produktif dengan perilaku 

konsumtif. Setelah mengetahui target audience warung makan Metro Tegal 

proses selanjutnya yaitu mengumpulkan referensi data untuk menambah ide-ide 

kreatif desainer dalam membuat karya desain. Tahap dapat dilakukan dengan 

mencari informasi dari internet, majalah desain grafis, buku desain grafis, blog, 

artikel-artikel yang berhubungan dengan desain dan sumber yang relevan 

mengenai desain grafis yang kemudian akan digabungkan dengan hasil analisis 

kebutuhan yang telah didapat untuk memperoleh hasil terbaik. 

 Hasil yang didapat kemudian dilanjutkan dengan proses membuat desain. 

Pada tahap ini desain awal dibuat diatas kertas dengan pembuatan sketsa-sketsa 

kasar. Setelah konsep desain disepakati bersama klien, karya dapat dibuat secara 

komputerisasi yang nantinya desain akan diolah menjadi desain siap cetak. 

Software seperti CorelDraw X5 dan Photoshop CS4 akan digunakan untuk 

mendukung dalam proses mengolah desain.  

3.2.1.2.3 Implementasi 

 Hasil pengolahan desain identitas perusahaan yang telah disepakati dapat 

diaplikasikan pada berbagai media yang telah di rencanakan. Media-media 

tersebut seperti stationary set ( kartu nama, nota, stempel dan bolpen), packaging, 

neon box, menu makanan, dress code, merchandise (piring, mangkok, gelas, kaos 
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dan jam dinding) dan box motor delivery. Pada kegiatan implementasi di 

dalamnya terdapat proses distribusi media yang di dalamnya terdapat placement 

media, dan selanjutnya budgeting media. 

3.2.1.2.4 Strategi Distribusi Media 

 Strategi Distribusi Media merupakan sebuah tahap lanjutan untuk menjaga 

eksistensi logo yang merupakan identitas perusahaan (corporate identity) agar 

tersebar luas pada khalayak sasaran. Berikut pengaplikasian logo pada beberapa 

media corporate identity warung makan Metro: 

Tabel 3.2 

Strategi Distribusi Media 

Jenis Media Tempat/ Lokasi 

Sebaran 

Waktu Sebaran Frekuensi 

Sebaran 

Stationary Set Digunakan untuk 

administrasi secara 

legal dan sebagai 

identitas 

perusahaan. 

Dalam satu tahun -  Kartu nama :  

   5 box 

-  Nota : 12  

-  Stempel : 1 

-  Bolpen : 30  

Menu  Menu diletakan 

dekat meja kasir 

warung makan 

Metro. 

Dalam satu tahun -  Menu 

   makanan : 6 

Dress Code Dipakai oleh 

karyawan warung 

makan Metro saat 

jam kerja. 

Dalam satu tahun -  Kaos 

   berkerah : 10 

-  celemek : 10 

Kemasan Kemasan dibuat 

diperuntukan 

untuk sate dan 

pesanan katering. 

Dalam satu tahun -  Kemasan 

   stapack : 6000 

-  Kemasan rice  

    Box : 4000 

Merchandise Diberikan untuk 

konsumen dan 

pelanggan dengan 

syarat dan 

ketentuan khusus. 

Selama persediaan 

masih ada 

- Kaos : 30 

- Piring : 50 

- Mangkok : 50 

- Gelas : 50 

-  Jam dinding: 20 
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Jenis Media Tempat/ Lokasi 

Sebaran 

Waktu Sebaran Frekuensi 

Sebaran 

Box Delivery Digunakan pada 

kendaraan motor 

sebagai media 

pengantar 

makanan. 

Dalam satu tahun - Box  

  fibreglass : 2  

Neon Box Diletakan pada 

halaman depan 

WM. Metro. 

Dalam satu tahun - Neon box : 1 

- Kerangka 

   tiang : 1 

 

3.2.1.2.5 Budgetting Media 

 Adapun budgeting media identitas perusahaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 

Strategi Budgetting Media 

No. Jenis Media Macam-

Macam 

Media 

Jumlah 

Kebutuhan 

(per 

Tahun) 

Harga / 

Satuan 

Jumlah (Rp)  

1.  Stationary - Kartu nama 

- Nota 

- Stempel 

- Bolpen 

5 box 

12 

1 

30 

@ 16.000 

@ 7.000 

@ 30.000 

@ 3.000 

80.000 

84.000 

30.000 

90.000 

2. Packaging/ 

Kemasan 

- Kemasan 

ivory 310 

grm 

- Kemasan 

rice box + 

label 

6000 

 

4000 

@ 1.500 

 

@ 1.800 

9.000.000 

 

7.200.00 

3. Merchandise  - Kaos 

- Piring 

- Mangkok 

- Gelas 

-Jam dinding 

30 

50 

50 

50 

20 

@ 40.000 

@ 5.000 

@ 5.000 

@ 5.000 

@ 20.000 

1.200.000 

250.000 

250.000 

250.000 

400.000 

4. Dress code -Kaos  

 berkerah 

- Celemek 

10 

10 

@ 45.000 

@ 25.000  

450.000 

250.000 
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No. Jenis Media Macam-

Macam 

Media 

Jumlah 

Kebutuhan 

(per 

Tahun) 

Harga / 

Satuan 

Jumlah (Rp)  

5. Box Motor 

Delivery 

-Box 

fibreglass 

2 @2.500.000 5.000.000 

6. Neon box - Neon box 

-Kerangka 

tiang 

1 

1 

@1.200.000 

@ 300.000 

1.200.000 

300.000 

7. Menu 

makanan 

-Kertas ivory  

 260 grm 

6 @ 1.200 7.200 

 Jumlah Total Per Tahun Rp. 26.041.200 

 

 

3.2.2 Proses Pra Produksi 

3.2.2.1 Pengambilan Objek ( Pemotretan) 

 Proses pengambilan objek/pemotretan ini setidaknya dibutuhkan dan yang 

harus dilakukan antara lain menentukan objek yang akan dipotret. Objek yang 

dipotret meliputi bangunan perusahaan, hasil produksi dan beberapa kegiatan 

yang terjadi diperusahaan. Tujuan dilakukannya pemotretan supaya didapatkan 

gambar untuk dijadikan bahan, data pribadi, dan simulasi penerapan pada 

lapangan. 

3.2.2.2 Seleksi Foto dan Reduksi Foto 

 Keseluruhan desain yang dibuat tidak banyak yang diberikan tambahan 

foto. Desain yang menggunakan tambahan foto hanya pada desain kemasan dan 

menu makanan. Seleksi ini dilakukan untuk memilih beberapa foto yang akan 

diterapkan pada desain kemasan dan menu makanan. Pengambilan objek 

(pemotretan) menghasilkan 60 foto dan reduksi foto menjadi 6 foto. 
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3.2.2.3 Manual Rough Sketch 

 Proses manual rough sketch adalah pembuatan gambar rancangan secara 

manual dengan pensil diatas media kertas sebagai proses awal dalam berkarya. 

Gambaran kasar atau sketsa kasar tentang redesain identitas perusahan meliputi 

dari logo, stationary, packaging, neon box, dress code, menu makanan, 

merchandise dan box motor delivery. 

3.2.3 Produksi 

3.2.3.1 Editing Foto 

 Proses editing dilakukan pada foto yang telah terpilih untuk penerapan 

pada desain kemasan dan menu makanan. Proses ini dari editing pencahayaan 

pada hasil foto agar terlihat lebih jelas, cropping untuk memotong foto agar 

penerapannya sesuai dengan desain kemasan dan menu makanan. Proses editing 

dilakukan menggunakan software Photoshop CS4. 

3.2.3.2 Komputerisasi 

 Setelah mendapatkan hasil dari proses sketsa kasar selanjutnya yaitu 

pengerjaaan konsep desain yang telah disepakati ke dalam media kerja komputer 

yang nantinya akan diolah menjadi desain siap cetak. Program grafis Adobe 

Photoshop CS4 digunakan untuk mengolah gambar bitmap. Corel Draw versi X5 

digunakan untuk membentuk template, mengolah layout, dan tulisan pada desain. 

3.2.3.3 Konsultasi Dosen Pembimbing dan Persetujuan Klien 

 Tahap ini merupakan proses konsultasi mengenai karya proyek studi yang 

telah dikerjakan terhadap dosen pembimbing untuk memperoleh desain yang baik, 



58 

 

 

tepat guna serta objektif. Setelah rancangan karya jadi, proses selanjutnya ialah 

mendapatkan persetujuan dari klien dengan berkonsultasi. 

3.2.3.4 Pencetakan/Print Out /Publishing 

 Pencetakan merupakan proses lanjutan setelah karya telah disetujui dosen 

pembimbing dan perusahaan baik konsep maupun visualisasinya. Sebelum dicetak 

desain diteliti terlebih dahulu baik pada ukuran, teks dan warna. Kemudian 

dilakukan tes uji warna dengan tujuan hasil cetak karya desain sesuai dengan 

warna pada desain. Untuk karya packaging, stationary, neon box, merchandise 

dan menu proses printing diserahkan ke jasa pencetakan. Dress code  dan box 

delivery diserahkan ke jasa tukang jahit dan jasa fiberglass profesional. 

3.2.4 Proses Pasca Produksi 

3.2.4.1 Persiapan Pameran 

 Hasil desain yang telah dicetak nantinya akan di display untuk keperluan 

pameran. Pada persiapan pameran karya-karya tersebut di display dan ditata 

sedemikian rupa sehingga dapat ditampilkan secara menarik. Konsep- konsep 

berkarya dan penjelasan tentang hasil karya juga dibingkai sehingga pengunjung 

dapat membaca konsep tersenut sehingga pengunjung dapat memberikan 

apresiasinya. 

3.2.4.2 Pameran 

 Pada tahap ini karya yang telah selesai dipersiapkan untuk pameran, 

dipamerkan sebagai salah satu bentuk penyampaian pesan kepada masyarakat 

melalui pameran proyek studi. 
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Bagan proses berkarya : 

           Preliminary Plan          Pra Produksi 

 

 

 

 

 

 

              Produksi 

 

 

 

 

 

                     

 

                  

                    Pasca produksi 

 

 

 

 

Bagan 1.1 

Bagan Proses Berkarya 

Riset  

Analisis Kebutuhan 

Penetapan Tujuan 

Penentuan Konsep 

Strategi Perancangan 

Pengambilan Objek 

(Pemotretan) 

Seleksi Foto dan 

Reduksi Foto  

Manual Rough Sketch  

Editing Foto 

Komputerisasi 

Persiapan Pameran 

Pengembangan 

Kretaif 

Implementasi  

Distribusi Media  

Budgetting  

Konsultasi Dosbing & 

Persetujuan Klien 

Print Out 

Pameran Proyek Studi 
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3.3 Profil Perushaan Warung Makan Metro Tegal  

 Warung makan “Metro” adalah usaha yang bergerak dibidang makanan. 

Usaha ini berdiri sejak tahun 1979 dengan pemilik H. Mufrodi dan Hj. Syarifah 

(alm). warung makan “Metro” pertama kali dibuka di salah satu kios pasar 

Langon Jl. Werkudoro No.56 Pasar Langon - Tegal. Di awal perkembangannya, 

rumah makan sate Metro hanya menyajikan masakan sate kambing,  asem-asem 

kambing, gulai kambing, dan rames, namun sekarang rumah makan sate Metro 

juga menyajikan menu tambahan soto ayam / babat dan sop kambing / sapi / ayam 

dengan seiring bertambahnya jumlah kios dimana awal hanya 1 kios kini sudah 

membuka 3 kios di pasar Langon. Bapak H. Mufrodi dan Hj. Syarifah (alm) 

memulai usaha ini dari bawah hingga menjadi perusahaan yang cukup besar dan 

dikenal di daerah Tegal. Dan pada tahun 2004 warung makan “Metro” telah 

membuka cabang di  Jl. Sumbodro No.53  Slerok - Tegal. Dengan jumlah pegawai 

sebanyak 5 orang. Usaha ini saat ini dijalankan dan dikembangkan oleh anak-anak 

dari bapak H. Mufrodi dan Hj. Syarifah (alm). 

3.3.1 Data dan Personalisasi Perusahaan 

 Nama usaha    : Warung Makan “METRO”   

 Pemilik usaha    : H. Mufrodi dan Hj. Syarifah (alm) 

 Alamat usaha   : Jl. Werkudoro No.56 Pasar Langon - Tegal.  

        Jl. Sumbodro No.53  Slerok - Tegal. 

 Jumlah karyawan   : 5 orang 

 Makanan yang diproduksi : sate kambing, asem-asem kambing, gulai 

 kambing, rames, soto ayam / babat dan 



61 

 

 

 sop kambing / sapi / ayam. Serta melayani 

 katering   makanan box untuk berbagai 

 acara dan aqiqah. 

 Harga     : Rp. 7.000 – 30.000 per porsi 

 Sistem distribusi   : Pemasaran meliputi wilayah Tegal Kota, 

 Tegal Kabupaten, Brebes. 

 Omset     : Rp. 50.000.000 / bulan.  

 Kelebihan   : 1. Sangat menjaga mutu dan kualitas 

dengan menjaga kehalalan makanan 

sebagai prioritas utama. 

       2. Menggunakan bahan-bahan makanan 

yang berkualitas dan fresh setiap 

harinya. 

      3. Lingkungan produksi dan alat – alat 

 dapur yang digunakan selalu dijaga 

 kebersihannya. 

     4. Sudah lama berdiri 

 Kelemahan    : 1. Kurangnya media promosi, hanya 

mengandalkan pelanggan dari mulut-ke 

mulut saja.  

     2. Logo usaha masih sangat sederhana,     

belum mewakili karakteristik produk.  

     3. Tidak ada alat untuk terus mengingatkan, 
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meyakinkan dan mempertahankan 

konsumen    yang loyal atau untuk 

menambah konsumen    baru.  

 Target konsumen   : Kalangan menengah ke atas.  

 Pesaing atau Kompetitor  : Selama ini pesaing atau kompetitor dari 

 usaha warung makan “Metro” yaitu penjual 

makanan dengan karakteristik yang hampir 

sama dan menawarkan harga yang relatif 

lebih murah.  

3.3.2 Dokumentasi lingkungan usaha 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 

Logo lama warung makan Metro 

(Sumber: Dokumentasi pribadi 4 Mei 2014) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

 Olahan produk makanan warung makan Metro  

(Sumber: Dokumentasi pribadi 4 Mei 2014) 
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Gambar 3.3 

 Proses pengolahan produk makanan  

(Sumber: Dokumentasi pribadi 4 Mei 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

 Mmt menu makanan  

(Sumber: Dokumentasi pribadi 4 Mei 2014) 
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Gambar 3.5 

Bentuk packaging makanan untuk katering 

(Sumber: Dokumentasi pribadi 4 Mei 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

Tampak depan warung makan Metro 

  (Sumber: Dokumentasi pribadi 4 Mei 2014) 
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BAB 4 

DESKRIPSI DAN ANALISIS KARYA 

 

 Pada  bab ini, seluruh karya yang dihasilkan dideskripsikan dan dianalisis 

menggunakan pertimbangan aspek teknis, aspek estetis, dan aspek pesan. 

Beberapa jenis rancangan juga dianalisis aspek keekonomian karena terkait 

langsung dengan harga produk. 

4.1 Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Logo Baru Warung Makan Metro 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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       Positif            Diapositif 

Gambar 4.2 

Logo Positif - Diapositif 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Grid logo 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 
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4.1.1 Spesifikasi Karya 

Nama karya : Logo 

Ukuran  : 300 pixel 

Software : CorelDraw X5 

Tahun   : 2014 

4.1.2 Deskripsi Karya 

 Sebelumnya warung makan Metro Tegal telah memiliki logo, tetapi karena 

alasan estetis dan tidak memiliki ciri khas yang dapat membedakannya dengan 

usaha sejenis lainnya  maka sesuai dengan permintaan pemilik perusahaan maka 

dilakukan perancangan ulang logo. Redesign logo menampilkan kombinasi antara 

logo piktorial dan logotype. Logo terdiri atas lima objek yaitu atap rumah, 

mangkok, sate, asap dan nama perusahaan. Warna utama yang digunakan pada 

logo yaitu hijau dan jingga. warna pendukung coklat. Warna hijau dan jingga 

dipilih atas dasar petimbangan secara psikologi. Warna jingga mengandung  kesan 

yang hangat, bersemangat, optimis, dan percaya diri. Selain itu warna jingga juga 

mampu menstimulus pandangan mata untuk tertuju padanya. Warna hijau dipilih 

atas pertimbangan warna hijau mampu memberi suasana tenang dan santai. Warna 

hijau juga dapat memberikan efek segar. Penggunaan warna dapat diubah sesuai 

kebutuhan tetapi tidak merubah bentuk, karena logo yang baik adalah logo yang 

fleksibel. 
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4.1.3 Analisis Karya 

4.1.3.1 Aspek Teknis 

  Proses redesign logo diawali dengan observasi logo lama dan 

dilanjutkan membuat sketsa logo baru. Logo dibuat dengan menggunakan 

software Corel Draw X5. Logo dibuat berbasis vector dengan tujuan dapat 

diperbesar atau pun diperkecil tidak mengurangi kualitas gambar. 

Perancangan logo didasarkan pada pertimbangan bentuk sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Unsur-unsur pembentukan logo 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

  Adapun proses pembuatan logo baru tersebut sebagai berikut: 

a. Merancang bentuk logo dengan membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian 

dilanjutkan  dengan pengolahan menggunakan komputer. 



69 

 

 

b. Pengolahan menggunakan komputer menggunakan software CorelDraw 

X5 untuk mendapatkan gambar berbasis vector. 

c. Dilanjutkan dengan pembuatan teks nama perusahaan “ Warung Metro” 

dengan menggunakan font Nueva Std Cond. 

d. Setelah semua unsur logo selesai disusun mejadi satu kesatuan, kemudian 

logo diberi warna kombinasi warna hijau dan jingga dan sedikit aksen 

warna coklat. 

e. Logo yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png.    

4.1.3.2 Aspek Estetis 

 Logo baru warung makan Metro merupakan kombinasi antara logo 

piktorial dan logotype. Pada logo baru warung makan Metro memiliki lima 

komponen penyusun. Unsur bentuk muncul sebagai penyusun pada desain logo 

ini, membentuk stilisasi atap rumah, stilisasi asap, nama perusahaan, stilisasi sate 

dan stilisasi mangkok. Bentuk sate dan mangkok serta nama perusahaan 

merupakan elemen dasar pada logo, sedangkan bentuk atap dan kepulan asap 

merupakan elemen pelengkap pada logo. Dalam logo bentuk atap  rumah, asap dan 

mangkok digambarkan lebih besar dari nama perusahaan dan bentuk sate agar 

memberikan kontras serta daya tarik. Kelima objek ini disusun sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan proporsi dan kesatuan yang utuh dan serasi dengan 

menggunakan pendekatan asimetris. Warna utama yang digunakan pada logo 

yakni hijau dan jingga. Warna hijau dan jingga dipilih atas dasar petimbangan 

secara psikologi. Warna jingga mengandung  kesan yang hangat, bersemangat, 
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optimis, dan percaya diri. Selain itu warna jingga juga mampu menstimulus 

pandangan mata untuk tertuju padanya. Warna hijau dipilih atas pertimbangan 

warna hijau mampu memberi suasana tenang dan santai. Warna hijau juga dapat 

memberikan efek segar. Nama perusahaan “Warung Metro” menggunakan font 

Nueva Std Cond yang memiliki gesture kokoh, kuat dan stabil. Jenis font tersebut 

sesuai dengan misi perusahaan yaitu warung makan Metro selalu berusaha 

memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya dari dulu hingga sekarang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Perbandingan logo lama dan logo baru warung makan Metro 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2014) 

 

 Dibandingkan dengan logo lama warung makan Metro, hasil redesign logo 

baru warung makan Metro lebih dapat mencerminkan karakter khas perusahaan 

sehingga membedakannya dengan perusaan sejenis lainnya. Logo lama perusahaan 

hanya berupa logotype huruf “M” dan pada bagian bawah terdapat tulisan METRO 

dan tidak memiliki gambar yang mewakili perusahaan. Selain itu logo lama 

warung makan Metro memiliki bentuk yang hampir serupa dengan salah satu 

tempat makan siap saji yang cukup terkenal dikelasnya, sedangkan logo baru 

memiliki gambar yang menampilkan produk unggulan warung makan Metro 

sebagai identitas yang mewakili hasil produksi perusahaan. Pemilihan warna logo 
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lama terkesan oldiest dengan warna back ground kuning dengan huruf M dan text 

berwarna merah. Setelah melalui proses redesign, warung makan Metro lebih 

terkesan dinamis dan modern. Dan konsistensi menjadi hal paling utama pada 

setiap pengaplikasian logo. 

4.1.3.3 Aspek Pesan 

 Gambar dan tipografi merupakan komponen penyusun logo baru warung 

makan Metro. Gambar yang ditampilkan berupa stilisasi atap rumah, stilisasi asap, 

stilisasi sate dan stilisasi mangkok. Sedangkan tipografi terdiri atas nama 

perusahaan. Alasan pemilihan tersebut berdasar pada pesan yang ingin 

disampaikan. Atap rumah mewakili dari bentuk rumah yang secara umum dapat 

diartikan sebagai tempat untuk beristirahat memulihkan kondisi fisik mental yang 

letih setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari segi psikologi 

sendiri rumah merupakan tempat yang tentram, damai, dan menyenangkan bagi 

penghuninya. Dengan konsep tersebut desainer ingin menampilkan bahwa warung 

makan Metro merupakan tempat makan yang cocok untuk tidak hanya makan 

namun juga berkumpul bersama keluarga. Warung makan metro menawarkan 

kenyamanan dan masakan cita rasa rumahan yang enak untuk dinikmati bersama 

keluarga. Dan diharapkan pembeli akan terus kembali dan makan di warung 

makan metro seperti seseorang yang akan terus pulang kerumah untuk menikati 

hidangan yang dirindukan.  

 Bentuk mangkok dan sate hadir mewakili menu andalan dari usaha warung 

Metro sejak dulu yaitu spesial sate kambing dan asem-asem kambing. Bentuk 

kepulan asap memiliki makna bahwa semua sajian yang disajikan oleh warung 

metro selalu „baru‟ dimasak setiap harinya. Hal itu menunjukan bahwa warung 
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makan metro selalu menjaga kebersihan dan kualitas makanan setiap hari. 

Tipografi berupa nama perusahaan,„Warung Metro‟digunakan sebagai identitas 

perusahaan agar masyarakat dapat lebih mengenal dan membedakan warung 

makan metro dengan tempat makan lainnya di kota Tegal. 

 Warna utama jingga dan hijau dipilih atas dasar petimbangan secara 

psikologi. Warna jingga mengandung  kesan yang hangat, bersemangat, optimis, 

dan percaya diri. Makna warna ini sangat cocok dengan misi warung makan metro. 

Warung makan metro selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para 

pelanggan dengan perlakuan hangat dan semangat untuk menyenangkan 

konsumennya. Dan warung makan Metro juga optimis dan percaya diri dapat terus 

bersaing dengan para kompetitor lainnya. Selain itu warna jingga juga mampu 

menstimulus pandangan mata untuk tertuju padanya. Warna hijau dipilih atas 

pertimbangan warna hijau mampu memberi suasana tenang dan santai.  Hal ini 

sesuai dengan visi warung makan metro, yaitu ingin membangun suatu tempat 

makan untuk berkumpul dan bersantai dan menghilangkan penat setelah 

beraktifitas sehari-hari dengan sajian menu istimewa yang mampu memanjakan 

lidah konsumennya. Selain itu warna hijau juga dapat memberikan efek segar. 

Sama seperti tujuan warung makan metro yang melakukan redesain logo lama 

untuk menciptakan citra baru yang lebih segar. 
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4.2 Packaging 

            

 

 

 

  

Gambar 4.6 

Packaging 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
 

 

4.2.1 Spesifikasi Karya 

a. Nama  : Kardus stapack sate 

Ukuran  : 25 x 12 x 6 cm 

Software : Photoshop CS4 dan CorelDraw X5 

Media  : Duplek 260gr 

Tahun   : 2015 

b. Nama  : Rice box dan label 

Ukuran  : 27 x 19.5 x 4 cm dan 25 x 5 cm  

Software : CorelDraw X5 

Media  : Rice box dan stiker vinyl susu 

Tahun   : 2015 

 

(a) (b) 
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4.2.2 Deskripsi Karya 

 Kemasan stapack sate warung makan Metro Tegal berbentuk persegi 

panjang 3 dimensi berukuran 25 x 12 x 6 cm bisa digunakan untuk isi 1 porsi sate 

atau 10 tusuk sate kambing. Pada bagian tutup atas terdapat logo, foto produk, 

tagline dan label halal. Pada bagian samping belakang terdapat  informasi outlet 

dan bagian sisi samping kanan dan kiri tedapat gambar logo berwarna putih 

dengan background kemasan dominan berwarna hijau. Pada bagian samping 

terdapat pengait sebagai lock kemasan satu dengan kemasan lainnya. 

 Kemasan untuk catering warung makan Metro Tegal menggunakan rice 

box berukuran 27 x 19.5 x 4 cm dengan 5 sekat pada bagian dalam dan label 

berukuran 25 x 5 cm. Kemasan rice box menggunakan warna dasar putih dan label 

menggunakan warna hijau dan putih. Pada label terdapat logo, informasi outlet dan 

kalimat “selamat menikmati”. 

4.2.3 Analisis Karya 

4.2.3.1 Aspek Teknis 

Adapun proses pembuatan kemasan stapack tersebut sebagai berikut: 

a. Merancang bentuk kemasan dengan membuat sketsa terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan  dengan pemotretan produk untuk bahan pada saat 

pengolahan kemasan menggunakan komputer. 

b. Pemilihan foto produk yang akan digunakan pada kemasan, foto yang 

terpilih kemudian diolah menggunakan software photoshop CS4 untuk 

menghasilkan gambar yang lebih optimal.  
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c. Dilanjutkan proses membuat bentuk jaring-jaring kemasan menggunakan 

software CorelDraw X5. 

d. Setelah jaring-jaring kemasan terbentuk, proses dilanjutkan dengan 

pemberian warna dan penataan layout kemasan hingga menghasilkan 

desain yang seimbang. Pada bagian tutup atas terdapat logo, foto produk, 

tagline dan label halal. Pada bagian samping belakang terdapat  informasi 

outlet dan bagian sisi samping kanan dan kiri tedapat gambar logo 

berwarna putih dengan background kemasan dominasi warna hijau.  

e. kemasan yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Jaring-jaring kemasan kardus stapack 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 

13cm x 25cm 

12cm x 13.5cm 

6cm x 25cm 

3cm x 12cm 

25cm x 15cm 
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Gambar 4.8 

Label kemasan katering rice box warung Metro Tegal 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

Adapun proses pembuatan label kemasan rice box tersebut sebagai berikut: 

a. Merancang bentuk label kemasan dengan membuat sketsa terlebih dahulu,  

b. Dilanjutkan proses membuat bentuk jaring-jaring label kemasan 

menggunakan software CorelDraw X5 untuk mendapatkan gambar 

berbasis vector. 

c. Dilanjutkan dengan pembuatan teks “ Selamat Menikmati ” dengan 

menggunakan font Nueva Std Cond dan teks informasi outlet menggunakan 

font Arial . 

d. Setelah unsur label kemasan selesai, proses dilanjutkan dengan pemberian 

warna dan penataan layout hingga menghasilkan desain yang seimbang. 

label diberi dominasi warna hijau dan putih.  

e. Label yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png.    

4.2.3.2 Aspek Estetis 

 Desain kemasan stapack didominasi warna hijau dipadukan warna putih 

pada bagian tagline dan logo samping kemasan, sehingga menambah kesan 

dinamis dan nilai estetis tersendiri. Foto produk, logo, tagline dan label halal pada 

29cm x 5cm 
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bagian atas tutup kemasan menjadi bagian point of interest. Informasi outlet, dan 

logo pada bagian kanan dan kiri kemasan memunculkan keseimbangan asimetris. 

Desain ini mempunyai perpaduan tone warna yang seimbang sehingga mempunyai 

nilai satu kesatuan. 

Tabel 4.1  

Rangking Visual Kemasan Stapack 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Foto produk, logo, tagline, label halal 

2 Informasi outlet 

3 Logo samping kanan kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Rating Kemasan Stapack 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

Desain label rice box dibuat simpel dengan ukuran 29cm x 5cm didominasi warna 

dasar hijau dengan kombinasi bentuk lingkaran berwarna putih untuk memberikan 

kesan kontras dan menghasilkan keseimbangan warna dengan rice box yang 

berwarna putih. Unsur-unsur penyusun label terdiri atas logo tepat di bagian 

1 

1 

1 
1 

2 

3 3 
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tengah dengan tulisan “ selamat menikmati” tepat dibawahnya menjadi bagian 

point of interest dan informasi outlet pada bagian bawah. Semua unsur diletakan 

pada bagian tengah agar memunculkan keseimbangan simetris dan kesan dinamis. 

Table 4.2  

Rangking Visual Label  Rice box 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo dan teks selamat menikmati 

2 Informasi outlet 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 

Rating Label Rice box 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
 

4.2.3.3 Aspek Pesan 

 Kemasan stapack adalah kemasan baru untuk produk sate warung makan 

Metro, kemasan lama yang digunakan sebelumnya hanya menggunakan kertas 

minyak seperti produk sate-sate pada umumnya. Kemasan baru stapack didesain 

dengan konsep seperti rantang makanan dengan pengait lock pada bagian samping. 

Desain stapack dibuat bertujuan agar memudahkan konsumen untuk membawa 

pulang produk. konsumen tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik untuk 

membawa pulang produk, sehingga lebih praktis dan efisien. Kemasan didominasi 

1 

2 
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warna hijau dipilih berdasarkan dengan survey kepada pihak warung makan Metro 

dengan tujuan kesatuan elemen warna corporate sehingga memudahkan konsumen 

untuk mengenali produk. Kemasan ini juga digunakan sebagai sarana promosi 

karena bentuk yang unik dan lain dari perusahaan sejenis lainnya. 

 Kemasan rice box dan label adalah kemasan baru untuk katering warung 

makan Metro, kemasan di desain dengan konsep simple modern. Rice box dipilih 

dengan alasan kepraktisan, pemilik tidak perlu lagi menggunakan staples untuk 

merangkai kemasan dan menghemat bahan baku packaging. Label dibuat dengan 

ukuran 29cm x 5cm didominasi warna dasar hijau dengan kombinasi bentuk 

lingkaran berwarna putih untuk memberikan kesan kontras dan menghasilkan 

keseimbangan warna dengan rice box yang berwarna putih. Unsur-unsur penyusun 

label terdiri atas logo tepat di bagian tengah dengan tulisan “ selamat menikmati” 

tepat dibawahnya menjadi bagian point of interest dan informasi outlet pada 

bagian bawah. Tujuan penggunaan label adalah sebagai segel makanan, sehingga 

lebih menyakinkan konsumen bahwa produk yang dibeli benar-benar fresh dan 

baru. Selain itu penggunaan label digunakan sebagai signature identitas 

perusahaan.   

4.2.3.4 Aspek Keekonomian 

 Setiap kemasan yang dirancang untuk warung makan Metro membutuhkan 

biaya bahan dan jasa percetakkan. Tentu hal ini patut dipertimbangkan karena 

berpengaruh langsung terhadap harga jual produksi dan profit perusahaan. Di 

bawah ini ditampilkan biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi per satuan 

kemasan: 

 



80 

 

 

Tabel 4.3 

Harga per satuan jenis kemasan 

 

Berikut ini pertimbangan harga jual produk dan biaya kemasan: 

Tabel 4.4 

Perbandingan harga jual dan harga kemasan 

 

 Biaya cetak kemasan ditanggung oleh produsen, dengan profit perusahaan 

30-40% dari harga jual maka biaya cetak kemasan dapat terpenuhi. Pemberian 

kemasan yang baru selain menjadi media promosi juga mampu membentuk 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Dengan kemasan yang baik tentu 

akan memberikan kesan bahwa perusahaan bersungguh-sungguh dan berkomitmen 

dalam usahannya. Masyarakat menjadi yakin dan percaya kepada produk dari 

warung makan Metro. 

 

 

 

 

JENIS KEMASAN HARGA PER SATUAN TOTAL 

Kardus stapack Kertas dan print Rp. 1.500,- 

Rice box dan label Rice box                 Rp. 1.700,- 

 

Stiker                     Rp. 100,- 

Rp. 1.800,- 

PRODUK PER 

KEMASAN 

HARGA JUAL BIAYA KEMASAN 

Kardus stapack sate 

1 porsi isi 10 tusuk 

Rp. 30.000 Total                        Rp.1.500,- 

Rice box dan label Rp.15.000,- - Rp. 25.000,- Total                        Rp.1.800,- 
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4.3 Neon Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Neon box 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
 

4.3.1 Spesifikasi Karya 

Nama karya : Neon box 

Ukuran  : 1,2 x 0,8 x 2 m 

Software : CorelDraw X5  

Media  : Aluminium, Kerangka hollo, backlite (MMT), neon 

Tahun   : 2015 

4.3.2 Deskripsi Karya 

 External signage warung makan Metro Tegal memilih neon box. Neon box 

berbentuk persegi panjang vertikal dengan ukuran 1,2 x 0,8 m. Karya ini memiliki 
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background warna putih, pada bagian atas terdapat logo perusahaan, pada bagian 

tengah diikuti dengan informasi outlet berwarna hijau sesuai dengan warna logo. 

Pada bagian bawah terdapat kotak persegi panjang berwarna hitam dengan teks 

“Masuk” berwarna putih sebagai petunjuk lokasi perusahaan, warna hitam 

digunakan sebagai kontras dengan warna background. Proses perancangan neon 

box menggunakan CorelDraw X5. 

4.3.3 Analisis Karya 

4.3.3.1 Aspek Teknis 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Desain Neon Box 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

Adapun proses pembuatan neon box tersebut sebagai berikut: 

a. Merancang bentuk neon box dengan membuat sketsa terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan  dengan pengolahan menggunakan komputer. 

b. Pengolahan menggunakan komputer menggunakan software CorelDraw 

X5 untuk mendapatkan gambar berbasis vector. 

1.2 m 

2 m 

0.8 m 
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c. Dilanjutkan dengan pembuatan jaring-jaring neon box, teks informasi outlet 

dengan font Arial dan teks “masuk” dengan font MoolBoran. 

d. Setelah semua unsur neon box selesai disusun mejadi satu kesatuan, 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian warna pada neon box. 

e. Desain neon box yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export 

dengan format .png. 

4.3.3.2 Aspek Estetis 

 Desain neon box memiliki bentuk  persegi panjang dengan ukuran 120cm x 

80cm dengan tinggi tiang 2m. Neon box menggunakan background warna putih 

kombinasi warna hitam pada bagian bawah. Desain neon box dibuat sederhana 

dengan tidak banyak unsur yang diberikan, desain terdiri atas unusr logo 

perusahaan terdapat pada bagian atas dibuat dengan ukuran lebih besar sebagai 

point of interest, pada bagian tengah diikuti dengan informasi outlet berwarna 

hijau sesuai dengan warna logo sehingga desain neon box memiliki unsur kesatuan 

dan keserasian warna identitas perusahaan dan pada bagian bawah terdapat kotak 

persegi panjang berwarna hitam dengan teks “Masuk” dengan huruf capital dan 

dicetak bold berwarna putih sebagai petunjuk bagi konsumen menemukan lokasi 

perusahaan, karena letak perusahaan yang tidak langsung berada dipinggir jalan, 

melainkan masuk kedalam halaman perusahaan. Semua unsur neon box ditata 

secara simetris untuk menampilkan kesan dinamis. 
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Table 4.5  

Rangking Visual Label  Neon box 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo dan teks masuk 

2 Informasi outlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Rating neon box 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015)  

4.3.3.3 Aspek Pesan 

 Fungsi neon box adalah sebagai external signage, maka neon box dibuat 

bersifat informatif dengan disertakannya logo perusahaan dan alamat perusahaan. 

Sehingga konsumen dapat mengetahui dimana lokasi warung Metro berada. 

Desain Neon box dibuat sederhana bertujuan agar fungsi petunjuk identitas 

perusahaan dapat tersampaikan dengan baik. 

 

 

 

1 

1 

2 
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4.4  Dress code 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Dress code karyawan warung makan Metro 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
 

 

4.4.1 Spesifikasi Karya 

a. Nama  : Celemek 

Ukuran  : All ize 

Software : Phtoshop CS4 

Media  : Kain jenis drill 

Tahun   : 2015 

b. Nama  : Seragam pelayan toko 

Ukuran  : M, L, XL 

Software : Photoshop CS4 

Media  : Kaos katun berkerah warna hijau 
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Tahun   :  2015 

4.4.2 Deskripsi Karya 

 Setiap perusahaan pasti memiliki dress code atau biasa disebut seragam 

perusahaan. Seragam ini nantinya akan digunakan oleh karyawan warung makan 

Metro. Dress code dibuat dari dua unsur warna yaitu warna hijau muda dan warna 

hijau tua. Dress code menggunakan kaos berkerah, dipadu dengan celemek 

setengah badan. Logo perusahaan diletakkan di bagian sebelah kanan atas pada  

kaos  dan tagline pada bagian atas kantong celemek untuk memperjelas identitas 

perusahaan. Logo diberikan warna sesuai dengan warna asli logo perusahaan. 

4.4.3 Analisis Karya 

4.4.3.1 Aspek Teknik 

 Desain dress code ini adalah sebuah karya vector yang dibuat dengan 

software CorelDraw X5. Setelah desain jadi tahap selanjutnya adalah menjahit 

dress code dan menempatan logo dan tag line pada dress code menggunakan 

teknik bordir sehingga logo dapat tercetak sempurna dan awet. 

Adapun proses pembuatan desain dress code tersebut sebagai berikut: 

a. Membuat rancangan sketsa diatas kertas. 

b. Membuat pola seragam melalui computer dengan software CorelDraw X5. 

c. Setelah pola terbentuk dilanjutkan pewarnaan dan penyusunan unsur 

penunjang seragam. Untuk seragam atas menggunakan warna hijau muda 

dan celemek menggunakan warna hijau tua, warna ini disesuaikan dengan 

warna identitas perusahaan agar kesatuan warna identitas tetap terjaga. 
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d. Dilanjutkan penyusunan unsur penunjang yaitu logo diletakan pada bagian 

dada kanan atas dengan menggunakan warna asli logo dan tagline 

diletakan pada bagaian atas kantong celemek seragam dengan 

menggunakan warna putih. 

e. Desain yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png 

4.4.3.2 Aspek Estetis 

 Dress code di desain simple namun tetap berkesan profesional. Dress code 

yang digunakan warung makan Metro terdiri atas kaos berkerah berwarna hijau 

muda dan celemek setengah badan berwarna hijau lebih tua. Pemilihan warna 

sengaja dipilih untuk memberikan kontras (tidak mati) namun tetap senada dengan 

warna media corporate lainnya agar kesatuan warna identitas tetap terjaga. Logo 

dengan warna asli indetitas perusahaan ditambahkan pada bagain samping kanan 

atas seragam dan tagline berwarna putih ditambahkan pada bagian tengah atas 

kantong celemek. Logo pada atasan seragam berfungsi sebagai signature identitas 

perusahaan. Sedangkan desain celemek dibuat setengah badan agar tidak menutupi 

identitas perusahaan pada bagian atas. Penambahan tagline “spesial sate dan asem-

asem kambing sejak 1979” pada bagian atas kantong celemek berfungsi untuk 

memperjelas identitas perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah 

keseimbangan asimetris namun tetap menampilkan kesan dinamis. 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Penerapan dress code karyawan warung makan Metro 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

4.4.3.3 Aspek Pesan 

 Dress code dibuat dengan konsep simple modern namun menampilkan 

kesan profesional. Dress code karyawan warung makan Metro berfungsi sebagai 

identitas perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Warna hijau 

dipakai atas pertimbangan keserasian dan kesatuan warna dengan media corporate 

lainnya. Dress code digunakan sebagai pencitraan bahwa karyawan warung makan 

Metro senantiasa menjaga kebersihan dan kehigienisan produk. Pada celemek 

terdapat kantong yang berfungsi untuk mengantongi peralatan atau benda-benda 

yang diperlukan karyawan dalam pelayanan terhadap konsumen. Dengan 

menggunakan dress code diharapkan dapat meningkatkan popularitas perusahaan 

karena masyarakat akan mengenali perusahaan hanya dengan melihat seragam 

yang dikenakan para pegawainya. 
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4.5  Box motor delivery 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Box motor delivery 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
 

4.5.1 Spesifikasi Karya 

Nama  : Box motor delivery 

Ukuran  : 55 x 45 cm 

Software : CorelDraw X5  

Media  : fiberglass dan plakat besi 

Tahun   :  2015 

4.5.2 Deskripsi Karya 

 Box motor delivery untuk warung makan Metro dibuat dengan ukuran 

55x45cm dengan menggunakan media fiberglass dan plakat besi. Warna yang 

digunakan pada box delivery menggunakan warna hijau dan jingga identitas 

perusahaan dipadu dengan warna putih untuk memberikan kesan sederhana. Unsur 

identitas perusahaan yang digunakan pada sisi kanan kiri box terdiri dari logo, 

kontak perusahaan dan teks “Call Now”. Pada sisi depan belakang terdiri dari logo, 

teks “Delivery Order”, “Call Now” dan kontak perusahaan. 



90 

 

 

4.5.3 Analisis Karya 

4.5.3.1 Aspek Teknik 

 Desain box motor delivery ini adalah sebuah karya vector yang dibuat 

dengan software CorelDraw X5. Setelah desain jadi tahap selanjutnya adalah 

membuat box delivery menggunakan media fiberglass dan plakat besi. 

Adapun proses pembuatan desain box delivery tersebut sebagai berikut: 

a. Membuat rancangan sketsa diatas kertas. 

b. Membuat pola box delivery melalui computer dengan software 

CorelDrawX5. 

c. Setelah pola terbentuk selanjutnya pewarnaan box delivery. Untuk box 

delivery bagian atas box menggunakan warna hijau tua sesuai warna 

identitas perusahaan, pada bagain body box menggunakan warna dasar 

putih dipadu warna hijau. 

d. Dilanjutkan penyusunan unsur penunjang yaitu logo dan kontak 

perusahaan diletakan pada empat sisi box, teks “Call Now” dan “Delivery 

Order” pada dua sisi box. 

e. Desain yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png 
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4.5.3.2 Aspek Estetis 

 Box motor delivery untuk warung makan Metro dibuat dengan ukuran 

55x45cm. Kesatuan box dengan media aplikasi identitas perusahaan lainnya dapat 

dilihat dari penggunaan warna standart perusahaan dan penambahan unsur-unsur 

identitas perusahaan. Warna yang digunakan pada box motor menggunakan warna 

hijau, jingga dengan beberapa penambahan warna  aksentuasi kuning dan putih. 

Unsur identitas perusahaan yang digunakan meliputi logo dan kontak perusahaan 

yang diletakan pada bagian empat sisi box kanan, kiri,depan dan belakang sebagai 

point of interest. Dan ditambahkan teks “Call Now” berwarna putih diatas warna 

jingga bertujuan agar teks mudah terbaca dan “Delivery Order” dengan warna 

jingga untuk menjaga kesatuan warna identitas perusahaan. Penambahan teks pada 

box digunakan sebagai daya tarik dengan pendekatan persuasif  kepada konsumen. 

Pengaplikasian desain diletakkan secara efektif dan efisien karena memanfaatkan 

seluruh space pada box delivery sehingga mudah terlihat oleh semua orang. 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo dan kontak perusahaan 

2 Teks “Call Now”  

3 Teks “Delivery Order” 

Table 4.6  

Rangking Visual Label  Box Delivery 
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Gambar 4.17 

Rating box motor delivery 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

4.5.3.3 Aspek Pesan 

 Karya box delivery warung makan Metro menggunakan pedekatan 

informatif. Desain dibuat sederhana dengan tidak banyak menggunakan aksen 

tambahan betujuan agar penyampaian informasi dapat tersampaikan dengan 

kepada masyarakat.  Desain box delivery hanya memuat unsur-unsur identitas 

perusahaan berupa logo dan kontak perusahaan dengan penambahan teks pada box 

digunakan sebagai daya tarik dengan pendekatan persuasif. Logo pada box 

bertujuan sebagai signature  perusahaan dan penempatan kontak perusahaan pada 

setiap sisi box digunakan sebagai sarana promosi sekaligus mempermudah 

masyarakat untuk mengenali dan menghubungi perusahaan dari berbagai sisi.  
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4.6 Menu 

   

 

   

 

 

Gambar 4.18 

Menu warung makan Metro 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
 

4.6.1 Spesifikasi Karya 

Nama  : Menu 

Ukuran  : 32 x 25 cm 

Software : Photoshop CS4 

Media  : Ivory 260gr 

Tahun   : 2015 

4.6.2 Deskripsi Karya 

 Menu yang digunakan warung makan Metro bersifat simple modern berisi 

informasi produk dan keterangan serta harga produk yang ditawarkan. Desain 

menu dibuat dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 32 x 25 cm. Desain 

menu dicetak dengan bentuk buka tutup dan menampilkan logo baru warung 

makan Metro dan berbagai pilihan menu makanan pada bagian cover depan menu 

makanan. Pada bagian dalam berisi informasi produk yang ditawarkan dan 

keterangan harga produk. Dibagian dalam juga ditampilkan potongan bentuk 
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stilisasi sendok,garpu dan piring pada bagian sisi kanan dan kiri, namun akan 

menjadi satu gambar jika menu ditutup serta terdapat label halal dan informasi 

alamat dan kontak perusahaan Jenis huruf yang digunakan yaitu “Martina”. Warna 

background yang digunakan pada desain menu pada bagian luar didominasi warna 

hijau dan putih. dan dibagian dalam menggunakan background warna cream, dan 

warna lainnya yaitu hijau, jingga dan coklat. Pemilihan warna disesuaikan dengan 

warna identitas perusahaan. 

4.6.3 Analisis Karya 

4.6.3.1 Aspek Teknik 

 Desain menu dibuat dengan menggunakan software photoshop CS4, 

adapun proses pembuatan desain menu tersebut sebagai berikut: 

a. Merancang bentuk menu dengan membuat sketsa terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan  dengan pemotretan produk untuk bahan pada saat 

pengolahan menu menggunakan komputer. 

b. Pemilihan foto produk yang akan digunakan pada menu, foto yang terpilih 

kemudian diolah menggunakan software photoshop CS4 untuk 

menghasilkan gambar yang lebih optimal.  

c. Dilanjutkan proses membuat bentuk jaring-jaring kemasan menggunakan 

software photoshop CS4. 

d. Setelah jaring-jaring menu terbentuk, proses dilanjutkan dengan pemberian 

warna dan penataan layout menu hingga menghasilkan desain yang 

seimbang. Pada bagian cover depan terdapat logo, foto produk, teks menu 

dan informasi outlet dengan background didominasi warna hijau dan putih. 



95 

 

 

Pada bagian dalam berisi informasi produk yang ditawarkan dan 

keterangan harga produk, penambahan aksen bentuk stilisasi sendok,garpu 

dan piring pada bagian sisi kanan dan kiri, label halal dan informasi alamat 

dan kontak perusahaan dengan background warna cream, dan warna 

lainnya yaitu hijau, jingga dan coklat.  

e. menu yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .psd dan di export dengan 

format .png. 

4.6.3.2 Aspek Estetis 

 Desain menu makanan warung makan dibuat berukuran 32 x 25 cm agar 

tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Menu didesain dengan menggunakan 

warna-warna yang telah digunakan pada corporate identity sebelumnya untuk 

tetap menampilkan konsistensi irama keseluruhan unsur corporate identity yaitu 

hijau, jingga, krem, putih dan coklat. Penataan keseluruhan dari desain menu 

disusun secara asimetris dengan menggunakan font “Martina” dan “Arial” agar 

tingkat keterbacaan mudah dipahami dan lebih jelas. Logo pada cover dibuat 

berukuran besar bertujuan untuk menarik perhatian konsumen sekaligus 

memperkenalkan identitas warung makan Metro yang baru. Pada bagian dalam 

menu, informasi produk dan harga produk yang ditawarkan disusun secara simetris 

agar menjadi point of interest menu. Penambahan bentuk stilisasi sendok,garpu 

dan piring berwarna putih pada bagian sisi kanan dan kiri dalam menu serta label 

halal dan informasi outlet digunakan sebagai aksen penunjang estetis dan 

informatif pada desain namun tetap satu kesatuan dengan konsep menu. 
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Table 4.7  

Rangking Visual cover Menu 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo 

2 Foto produk  

3 Teks “Menu” 

4 Informasi outlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 

Rating cover menu 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

Table 4.8  

Rangking Visual dalam Menu 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Foto produk dan keterangan harga 

2 Label halal 

3 Informasi outlet 

4 Stilisasi bentuk piring, sendok dan garpu 
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Gambar 4.20 

Rating dalam menu 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

4.6.3.3 Aspek Pesan 

 Karya menu didesain menggunakan pendekatan pesan informatif persuasif. 

Menu memegang peranan penting dalam penjualan produk perusahaan, dengan 

desain yang simple diharapkan konsumen mendapatkan informasi yang jelas, maka 

calon pembeli dapat memilih produk dengan mudah. Menu pada warung makan 

Metro juga berperan sebagai media promosi bagi perusahaan. Dengan perancangan 

menu baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan diharapkan mampu 

meningkatkan daya tarik pembeli, meningkatkan profit, dan awareness 

masyarakat. Konsep desain menu masih mengikuti konsep desain media aplikasi 

identias perusahaan lainnya yaitu simple dan modern.  
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4.7  Stationary  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 

Desain Stationary Warung Makan Metro  

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

4.7.1 Spesifikasi Karya 

a. Nama  : Kartu nama 

Ukuran  : 9 x 5,5 cm 

Software : CorelDraw X5 

Media  : Ivory 260gr 

Tahun   : 2015 

b. Nama  : Nota 

Ukuran  : 11 x 16 cm 

Software : CorelDraw X5 

Media  : HVS 70gr 

Tahun   : 2015 

c. Nama  : Stempel 
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Ukuran  : 2 x 4 cm 

Software : CorelDraw X5 

Media  : Stempel 

Tahun   : 2015 

d. Nama  : Bolpen 

Ukuran  : 7 x 2 cm 

Software : CorelDraw X5 

Media  : Cetak offset pada HVS 100gsm 

Tahun   : 2015 

4.7.2 Deskripsi Karya 

 Kartu nama dibuat berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9 x 5,5 cm. 

Kartu nama tersebut dicetak digital dua  muka. Sisi depan kartu nama terdiri dari 

logo dan tagline, pada sisi dalam terdiri dari logo, nama, jabatan, nomor 

perusahaan, alamat perusahaan. Kartu nama menggunakan tiga warna yaitu hijau, 

jingga dan putih. Tulisan pada kartu nama menggunakan warna putih pada bagian 

luar dan hitam pada bagian dalam.  

 Desain nota ini dicetak di kertas HVS rangkap dua, dengan warna putih 

dan merah muda berukuran 11 x 16 cm. Pada bagian atas terdapat logo, nama 

perusahaan, tagline dan informasi outlet perusahaan sebagai kop kepala nota. 

Dibawahnya terdapat dua kolom utama yang berisi tanggal dan nama, dan 

selanjutnya terdapat empat tabel kolom dibawahnya yaitu nomer, nama pesanan, 

jumlah dan harga. Pada bagian bawah sebelah kanan terdapat total,  bagian bawah 
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sebelah kiri terdapat tanda terima dan bagian bawah tengah terdapat kalimat 

“Terimakasih Atas Kunjungan Anda”. 

 Desain stempel dibuat dengan ukuran 2 x 4 cm dengan warna tinta 

berwarna hijau. Desain stempel dibuat sederhana dengan hanya menggunakan 

unsur logo dengan teks “Lunas” dan “Terimakasih” 

 Desain bolpen dicetak pada kertas HVS 100gsm berukuran 7 x 2 cm. 

Desain dibuat simple dengan warna bolpen didominasi dengan warna hijau dengan 

penambahan unsur identitas perusahaan berupa logo dan tagline.  

4.7.3 Analisis Karya 

4.7.3.1 Aspek Teknik 

 Desain kartu nama dibuat dengan software CorelDrawX5 dengan ukuran 9 

x 5,5 cm, adapun proses pembuatannya sebagai berikut:   

a. Membuat rancangan sketsa diatas kertas. 

b. Membuat file baru dengan ukuran ukuran 9 x 5,5 cm, resolusi 300 dpi  

background berwarna putih dengan software CorelDraw X5 sebanyak dua 

lembar. 

c. Setelah pola kartu nama terbentuk dilanjutkan pewarnaan dan penyusunan 

unsur kartu nama. Untuk tampak depan kartu nama menggunakan 

background berwarna hijau dan jingga sesuai dengan warna identitas 

perusahaan. Unsur identitas yang digunakan meliputi logo dan tagline 

perusahaan dengan menggunakan font Martina warna putih . Pada tampak 

dalam kartu nama menggunakan background berwarna putih dengan 

kombinasi warna hijau dan jingga sesuai dengan warna tampak depan kartu 
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nama. Unsur identitas yang digunakan meliputi logo yang diletakan pada 

sisi sebelah kiri, nama dan jabatan pada sisi atas kartu nama dengan font 

Arial berwarna hitam, kontak perusahaan pada sisi kanan body kartu nama 

menggunakan font Arial berwarna hitam, alamat perusahaan pada sisi kiri 

body kartu nama dan penambahan teks “Menerima Pesanan Katering dan 

Aqiqah” pada sisi paling bawah kartu nama menggunakan font Arial 

berwarna hitam. 

d. Desain yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png 

 Desain nota dibuat dengan software CorelDrawX5 dengan ukuran 11 x 16 

cm, adapun proses pembuatannya sebagai berikut:   

a. Membuat rancangan sketsa diatas kertas. 

b. Membuat file baru dengan ukuran ukuran 11 x 16 cm, resolusi 300 dpi  

background berwarna putih dengan software CorelDraw X5. 

c. Setelah background jadi dilanjutkan dengan penyusunan unsur nota 

warung makan Metro. Untuk bagian atas nota Unsur identitas yang 

digunakan meliputi logo, nama perusahaan, tagline dan informasi outlet 

perusahaan dengan menggunakan font Martina berwarna hitam. 

Dilanjutkan dengan membuat dua kolom utama yang berisi tanggal dan 

nama dengan jenis font yang sama yaitu font Martina berwarna hitam. 

Dibawah dua kolom pertama ditambahkan tabel dengan empat kolom 

dibawahnya yang terdiri dari nomer, nama pesanan, jumlah dan harga. 

Pada bagian bawah sebelah kanan ditambahkan satu kolom lagi untuk total 
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harga, pada bagian bawah sebelah kiri ditambahkan “tanda terima” dan 

bagian bawah tengah ditambahkan kalimat “Terimakasih Atas Kunjungan 

Anda” menggunakan font Martina berwarna hitam. 

d. Desain yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png 

 Desain stempel dibuat dengan software CorelDrawX5 dengan ukuran 4 x 2 

cm, adapun proses pembuatannya sebagai berikut:   

a. Membuat rancangan sketsa diatas kertas. 

b. Membuat file baru dengan ukuran ukuran 4 x 2 cm dengan resolusi 300 

dpi. 

c. Dilajutkan dengan membuat bentuk persegi panjang dengan ukuran 4 x 

2cm sebagai outline stempel. 

d. Proses selanjutnya yaitu pewaraan dan menyusun layout unsur stempel 

warung makan Metro. Unsur identitas yang digunakan yaitu logo yang 

diletakan pada sisi kiri stempel, teks “Lunas” menggunakan font Nueva Std 

Cond diketakan tepat disebelah logo warung makan Metro dan teks 

“Terimakasih” font Nueva Std Cond diletakan pada sisi bawah teks “ 

Lunas”. Semua unsur stempel dibuat dengan warna hijau. 

e. Desain yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png. 

 Desain bolpen dibuat dengan software CorelDrawX5 dengan ukuran 7 x 2 

cm, adapun proses pembuatannya sebagai berikut:   
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a. Membuat file baru pada software CorelDrawX5 dengan ukuran ukuran 7 x 

2 cm dengan resolusi 300 dpi. 

b. Desain bolpen dibuat dengan background warna hijau dengan penambahan 

unsur identitas perusahaan berupa logo dan tagline perusahaan. 

c. Desain yang sudah jadi disimpan dalam bentuk .cdr dan di export dengan 

format .png 

4.7.3.2 Aspek Estetis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 

Kartu nama 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

 Desain kartu nama memiliki tiga warna penyusun yaitu hijau, jingga dan 

putih. Kartu nama dibuat dengan ukuran 9 x 5,5 cm dengan cetak dua sisi muka. 

Sisi depan kartu nama terdiri dari logo dan tagline, font tagline menggunakan font 

Martina dengan warna putih. warna putih dipilih untuk memberikan kontras 

sehingga logo dan tagline dapat terlihat dengan jelas dengan warna background 

yang berwarna hijau dan jingga. Pada sisi dalam terdiri dari logo, nama, jabatan, 

kontak perusahaan dan alamat perusahaan. Background pada sisi dalam 
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menggunakan warna putih dengan logo diletakan pada sisi kiri atas kartu nama 

menggunakan warna asli logo perusahaan, pada bagian atas kartu nama terdapat 

bentuk kotak kecil yang berisi nama dan jabatan, bentuk kotak dibuat bergantian 

kanan, tengah dan kiri. Kotak kecil dibuat agar saat kartu nama disimpan di dalam 

dompet, nama pemilik perusahaan akan tetap terlihat dan mempermudah saat 

mengambil kartu nama dari dalam dompet. Untuk informasi alamat perusahaan 

diletakan pada bagian body kartu nama sebelah kiri dan informasi kontak 

perusahaan diletakan pada bagian body kartu nama sebelah kanan dan pada  bagian 

bawah tengah terdapat info jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jenis font yang 

digunakan pada bagian dalam kartu nama semua menggunakan font Arial dengan 

warna hitam agar dapat terlihat jelas dan mudah dibaca. Desain kartu nama ini 

mempunyai keseimbangan asimetris dan terdapat satu kesatuan dengan media 

corporate lainnya meliputi perpaduan warna yang digunakan dan unsur-unsur 

penyusun identitas perusahaan. 

Table 4.9 

 Rangking Visual dalam Kartu Nama Tampak Depan 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo perusahaan 

2 Tagline perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 

Rating tampak depan kartu nama 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
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Table 4.10  

Rangking Visual dalam Kartu Nama Tampak Depan 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo perusahaan 

2 Informasi alamat dan kontak perusahaan 

3 Nama dan jabatan 

4 Informasi jasa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 

Rating tampak dalam kartu nama 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

Desain nota  dibuat rangkap dua dengan didominasi warna hitam dengan 

background warna putih dan merah muda. Nota disusun dengan komposisi 

asimetris namun tetap seimbang antara kanan dan kiri, atas dan bawah untuk 

membentuk kesan formal. Pada nota logo diletakkan di bagian atas sebagai 

signature perusahaan diikuti tagline dan informasi perusahaan. Selanjutnya kolom 

tanggal, nama, nomer, nama pesanan, jumlah dan harga menjadi center point dari 

nota. Dan total, tanda terima dan ucapan terimakasih di bagian bawah sebagai 

penutup nota. 

Table 4.11  

Rangking Visual dalam Kartu Nama Tampak Dalam 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo, nama perusahaan, tagline, Informasi outlet 

2 Kolom tanggal, nama, nomer, pesanan, jumlah, 

harga dan total 

3 Tanda terima dan ucapan terima kasih 

1 

4 

3 

2 

2 
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Gambar 4.25 

Rating nota 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 Stempel dibuat dengan bidang persegi panjang berukuran 2 x 4 cm dengan 

unsur yang digunakan  meliputi unsur logo dengan teks “Lunas” dan 

“Terimakasih”. Penempatan unsur diletakan tepat dibagian tengah sehingga 

memunculkan keseimbangan simetris. Tinta stampel yang digunakan yaitu 

berwarna hijau. Warna hijau dipilih agar tetap tercipta kesatuan warna dengan 

media aplikasi identitas perusahaan lainnya. 

Table 4.12  

Rangking Visual Stampel 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo perusahaan 

2 Teks “ Lunas” dan “Terimakasih” 
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Gambar 4.26 

Rating stempel 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 Desain bolpen dibuat 7 x 2 cm dengan didominasi warna hijau pada 

background. Pada desain bolpen unsur yang digunakan meliputi logo dan tagline. 

Pada tagline font yang digunakan yaitu font Times New Roman dengan 

menggunakan warna putih agar menciptakan kontras dengan warna background 

dan teks tetap terbaca dengan jelas meski dengan ukuran yang kecil. Unsur desain 

bolpen ditata tepat dibagian tengah sehingga menampilkan keseimbangan yang 

simetris. 

Table 4.13 

Rangking Visual Bolpen 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo perusahaan 

2 Tagline  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 

Rating bolpen 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
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4.7.3.3 Aspek Pesan 

 Kartu nama berfungsi untuk menginformasikan identitas personal pemilik 

dan perusahaan saat bertemu customer, bekerja sama dengan pihak lain, dan 

sebagainya. Desain kartu nama dibuat sederhana agar pesan informasi yang akan 

disampaikan dapat tersampaikan dengan baik menyesuaikan dengan fungsi dari 

media ini. Warna yang digunakan dalam kartu nama meliputi warna hijau, jingga 

dan putih atas dasar pertimbangan kesatuan dari warna corporate. 

 Nota nantinya akan digunakan untuk mencatat daftar pesanan pembeli dan 

sebagai tanda bukti transaksi di outlet warung makan Metro. Desain nota  dibuat 

rangkap dua dengan tujuan satu untuk pemilik dan satu untuk konsumen. Pada 

nota logo diletakkan di bagian atas berfungsi sebagai signature perusahaan, diikuti 

tagline dan informasi perusahaan dibawahnya. Selanjutnya terdapat kolom 

tanggal, nama, nomer, nama pesanan, jumlah dan harga menjadi center point dari 

body nota. Dan total, tanda terima dan ucapan terimakasih di bagian bawah 

penutup nota sebagai ucapan terima kasih kepada pembeli karena telah berkunjung 

dan membeli produk warung makan Metro. 

 Stempel nantinya akan digunakan pada nota setelah transaksi selesai 

sebagai tanda bukti pengesahan dalam transaksi dengan konsumen. Stempel dibuat 

dengan dominasi warna tinta berwarna hijau. Warna hijau dipilih atas 

pertimbangan kesatuan unsur warna dengan media coporate indentity lainnya tetap 

terjaga. 

 Bolpen merupakan media identitas perusahaan yang nantinya akan sering 

digunakan oleh karyawan warung makan Metro untuk mencatat nota pesanan 

konsumen. Bolpen dibuat dengan desain sederhana dengan hanya menambahkan 
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unsur logo dan tagline berfungsi sebagai signature identitas perusahaan. Warna 

yang digunakan yaitu dominasi warna hijau dan putih dipilih atas pertimbangan 

kesatuan unsur warna dengan media coporate indentity lainnya tetap terjaga.  

4.8 Merchandise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 

Merchandise 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

4.8.1 Spesifikasi Karya 

a. Nama  : Kaos merchandise 

Ukuran  : all size 

Software : CorelDrawX5 

(a) (b) 

(c) 



110 

 

 

Media  : Sablon pada kaos catton 

Tahun   :  2015 

b. Nama  : Piring 

Ukuran  : Diameter 21,5cm 

Software : Photoshop CS4 

Media  : Digital printing pada piring 

Tahun   :  2015 

c. Nama  : Mangkok 

Ukuran : Diameter 17cm 

Software : Photoshop CS4 

Media  : Digital printing pada mangkok 

Tahun   :  2015 

d. Nama  : Gelas 

Ukuran : Diameter 7cm 

Software : Photoshop CS4 

Media  : Digital printing pada gelas 

Tahun   :  2015 

e. Nama  : Jam dinding 

Ukuran : Diameter 24cm 

Software : Photoshop CS4 
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Media  : Digital printing pada jam dinding 

Tahun   :  2015 

4.8.2 Deskripsi Karya 

 Merchandise yang digunakan perusahaan ada lima macam yaitu kaos, 

piring, mangkok, gelas serta jam dinding. 

 Merchandise kaos dibuat dengan ukuran all size berwarna putih berlengan 

pendek dengan sablon pada satu sisi depan kaos. Sablon pada kaos dibuat berupa 

karakter manusia dengan satu tangan sedang memegang sate, dibawah karakter 

ditambahkan huruf “ I ” dengan icon hati disebelahnya dan tulisan “Metro” 

berwarna hijau dibagian bawah. 

 Merchandise piring berbentuk lingkaran dengan diameter 21,5cm. Piring 

berwarna dasar hijau dengan sablon berupa logo dan tagline yang diletakan pada 

bagian samping atas piring. 

 Merchandise mangkuk mempunyai ukuran 17 cm pada mulut atas, 9 cm 

pada bagian bawah, dan tinggi 6,5 cm dengan dominasi warna dasar hijau. Pada 

mangkok terdapat sablon logo dan tagline diletakan pada bagian samping atas 

mulut mangkuk. 

 Merchandise gelas mempunyai ukuran tinggi 10,5cm diameter 7 cm 

dengan warna dasar hijau. Pada gelas terdapat sablon  logo dan tagline diterapkan 

dibagian luar gelas. 

 Merchandise jam dinding mempunyai diameter 25cm. Jam dinding 

memiliki warna dasar hijau dengan warna background dalam putih. Pada jam 
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dinding terdapat sablon logo diameter logo 12 cm yang diterapkan pada bagian 

tengah jam. 

 

4.8.3 Analisis Karya 

4.8.3.1 Aspek Teknik 

 Desain kaos dibuat menggunakan software CorelDrawX5, adapun proses 

membuatnya sebagai berikut: 

a. Membuat rancangan sketsa pada kertas 

b. Membuat pola kaos secara computerize melalui CorelDrawX5. 

c. Pemberian warna pada kaos menggunakan warna putih. 

d. Membuat unsur yang akan diaplikasikan pada kaos. Unsur yang dibuat 

 meliputi karakter manusia, sate, icon hati, font “ I ” dan nama perusahaan 

 “Metro”. 

e. Penyusunan layout dan pewarnaan unsur pada kaos. Semua unsur ditata 

 tepat dengan  keseimbangan asimetris. Semua unsur yang telah tersusun 

 diberi warna hijau. 

f.  Desain yang sudah jadi disimpn dalam format .cdr. 

 Desain piring dibuat menggunakan software Photoshop CS4, adapun 

proses membuatnya sebagai berikut: 

a. Membuat bidang lingkaran secara computerize melalui Photoshop CS4 

 dengan diameter 21,5cm. 

b. Membuat vector piring dan memasukan unsur yang akan diaplikasikan 

 pada piring. Unsur yang diaplikasikan meliputi logo dan tagline yang 

 telah dibuat pada proses awal berkarya.  
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c. Penyusunan layout  ditata dengan keseimbangan asimetris, dengan semua 

 unsur diberi warna hijau tua. 

d. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .psd. 

 Desain mangkok dibuat menggunakan software Photoshop CS4 dengan 

proses hampir sama dengan pembuatan desain piring, adapun tahapan 

pembuatannya sebagai berikut: 

a. Membuat vector mangkok secara computerize melalui Photoshop CS4 

 dengan diameter 17 cm pada mulut atas, 9 cm pada bagian bawah, dan 

 tinggi 6,5 cm. 

b. Memasukan unsur yang akan diaplikasikan pada mangkok. Unsur yang 

 diaplikasikan meliputi logo dan tagline yang telah dibuat pada proses 

 awal berkarya.  

c. Penyusunan layout  ditata dengan keseimbangan asimetris, dengan semua 

 unsur diberi warna hijau tua. 

d. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .psd. 

 Desain gelas dibuat menggunakan software Photoshop CS4 dengan 

proses hampir sama dengan pembuatan desain piring dan mangkok, adapun 

tahapan pembuatannya sebagai berikut: 

a. Membuat vector gelas secara computerize melalui Photoshop CS4 

 dengan diameter 7 cm dan tinggi 10,5cm. 

b. Memasukan unsur yang akan diaplikasikan pada gelas. Unsur yang 

 diaplikasikan meliputi logo dan tagline yang telah dibuat pada proses 

 awal berkarya.  
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c. Penyusunan layout  ditata dengan keseimbangan asimetris, dengan semua 

 unsur diberi warna hijau tua. 

d. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .psd. 

 Desain jam dinding dibuat menggunakan software Photoshop CS4, 

adapun proses membuatnya sebagai berikut: 

a. Membuat bidang lingkaran secara computerize melalui Photoshop CS4 

 dengan diameter 25cm dan diberi warna putih. 

b. Membuat teks angka 1-12 mengelilingi jam. 

c. Angka-angka tersebut diberi warna hitam dengan menggunakan font 

 Times New Roman.  

d. Meletakan unsur logo pada bagian tengah lingkaran. 

e. Desain yang sudah jadi disimpan dalam format .psd. 

4.8.3.2 Aspek Estetis 

 Pada merchandise kaos, kaos yang digunakan yaitu jenis O-neck dengan 

ukuran all size berwarna putih disablon dengan warna hijau. Warna hijau dipilih 

untuk kesatuan warna dengan corporate dan warna putih dipilih untuk 

menampilkan kesan simple. Sablon pada bagian depan kaos menampilkan karakter 

manusia dengan satu tangan sedang memegang sate menjadi dominasi dan daya 

tarik utama pada kaos, dibawah karakter ditambahkan huruf “ I ” dengan icon cinta 

disebelahnya dan tulisan “Metro” berwarna hijau dibagian bawah menjadi bagian 

sub-dominan pada kaos. Kesatuan dalam karya muncul dari warna yang digunakan 

dan kesatuan fungsi setiap unsurnya. Keseimbangan yang muncul pada desain 

adalah keseimbangan asimetris. 
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Tabel 4.14  

Rangking Visual Merchandise Kaos 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 karakter manusia dengan satu tangan memegang 

sate 

2 huruf “ I ” , icon cinta , nama perusahaan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 

Rating merchandise kaos 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 

 Desain piring diaplikasikan pada media piring berbahan melanin dengan 

dominasi warna hijau dipilih karena alasan keserasian dengan warna corporate 

agar tercipta kesan satu kesatuan. Logo dan tigline diletakan pada sisi samping atas 

piring dengan menggunakan warna hijau lebih tua dibandingkan warna 

background untuk menampilkan kontras dalam karya. Kesan yang muncul pada 

karya yaitu keseimbangan asimetris dan kesatuan dalam karya muncul dari warna 

yang digunakan dan kesatuan fungsi pada setiap unsurnya. 

Tabel 4.15  

Rangking Visual Merchandise Piring 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo dan tagline perusahaan 

 

1 

2 
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 Desain mangkok diaplikasikan pada media mangkok berbahan melanin 

dengan dominasi warna hijau dipilih karena alasan keserasian dengan warna 

corporate agar tercipta kesan satu kesatuan. Logo dan tigline diletakan pada sisi 

samping atas mangkok dengan menggunakan warna hijau lebih tua dibandingkan 

warna background untuk menampilkan kontras dalam karya. Kesan yang muncul 

pada karya yaitu keseimbangan asimetris dan kesatuan dalam karya muncul dari 

warna yang digunakan dan kesatuan fungsi pada setiap unsurnya.  

Tabel 4.16  

Rangking Visual Merchandise Mangkok 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo dan tagline perusahaan 

 

 Desain gelas diaplikasikan pada media gelas berbahan melanin dengan 

dominasi warna hijau dipilih karena alasan keserasian dengan warna corporate 

agar tercipta kesan satu kesatuan. Logo dan tigline diletakan pada sisi tengah luar 

gelas dengan menggunakan warna hijau lebih tua dibandingkan warna background 

untuk menampilkan kontras dalam karya. Kesan yang muncul pada karya yaitu 

keseimbangan asimetris dan kesatuan dalam karya muncul dari warna yang 

digunakan dan kesatuan fungsi pada setiap unsurnya. 

Tabel 4.17  

Rangking Visual Merchandise Gelas 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo dan tagline perusahaan 

 Jam dinding berukuran diameter 25cm didominasi dengan warna hijau dan 

putih dipilih karena alasan keserasian dengan warna corporate agar tercipta kesan 

satu kesatuan. Logo diletakan tepat pada sisi tengah jam dinding dibuat dengan 

ukuran lumayan besar untuk menjadi signature dan point of interest merchandise, 
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kesan yang muncul pada karya yaitu keseimbangan simetris dan kesatuan dalam 

karya muncul dari warna yang digunakan dan kesatuan fungsi pada setiap 

unsurnya. 

Tabel 4.18  

Rangking Visual Merchandise Jam Dinding 

Rangking Visual Unsur-unsur 

1 Logo dan tagline perusahaan 

 

4.8.3.3 Aspek Pesan 

 Merchandise yang digunakan  warung makan Metro selain sebagai bentuk 

penghargaan dan terimakasih kepada konsumen, juga bertujuan untuk 

mempromosikan dan menambah lingkup konsumen. Secara tidak langsung orang 

yang telah membeli produk mengiklankan perusahaan kepada orang lain dengan 

barang merchandise yang perusahaan berikan. Penggunaan warna yang sama pada 

setiap media merchandise dengan warna corporate sengaja dipilih agar konsumen 

dapat mengenali ciri khas dan membedakan warung makan Metro dengan usaha 

sejenis lainnya. Merchandise yang diberikan sengaja dipilih dari barang-barang 

yang biasa dipakai sehari-hari dimana orang sering kali melihat benda-benda 

tersebut. 

4.8.3.4 Aspek Keekonomian 

 Dengan profit perusahaan sebesar 30-40% pada setiap penjualan maka 

tiap jenis merchandise diberikan sesuai dengan perhitungan profit. Adapun 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Harga Per Satuan Merchandise 

JENIS 

MERCHANDISE 

BIAYA 

SATUAN 

MERCHANDISE 

DIBERI-

KAN 

SETIAP 

PEMBELI-

AN 

PROFIT 

PERUSAHAAN 

(30-40%) 

Kaos Rp. 40.000,- Rp. 500.000,- Rp. 150.000,- - Rp.200.000,- 

Piring  Rp. 5.000,- Rp. 200.000,- Rp. 60.000,- - Rp.80.000,- 

Mangkok Rp. 5.000,- Rp. 200.000,- Rp. 60.000,- - Rp.80.000,- 

Gelas Rp. 5.000.- Rp. 200.000,- Rp. 60.000,- - Rp.80.000,- 

Jam dinding Rp. 20.000,- Rp. 450.000,- Rp. 135.000,- - Rp.180.000,- 

  

 Dengan profit perusahaan sebesar 30-40% dari harga jual, maka biaya 

satuan merchandise dapat terpenuhi.                                                                                             
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Identitas perusahaan dalam bentuk visual merupakan hal penting yang 

harus dimiliki dalam sebuah perusahaan. Pada identitas perusahaan kali ini yang 

dirancang merupakan identitas perusahaan warung makan Metro Tegal. Identitas 

perusahaan yang dirancang meliputi perancangan ulang logo dan media 

aplikasinya. Redesain logo pada warung makan Metro dilakukan untuk tujuan 

membantu membangun citra baru perusahaan yang memiliki ciri khas dan 

membedakannya dengan perusahaan sejenis lainnya. Di suatu titik sebuah 

perusahaan pasti akan mengalami perubahan, dan warung makan Metro telah 

banyak mengalami perubahan sejak awal berdiri hingga sekarang, dan 

membutuhkan sebuah identitas yang baru dan segar. Jika tidak perusahaan 

tersebut akan semakin tertinggal dalam kompetisi. Logo warung makan Metro 

yang sebelumnya dianggap kurang estetis dan tidak memiliki ciri khas yang 

membedakannya dengan produk sejenis lainnya. Sebagai sebuah perusahaan yang 

berkembang, warung makan Metro ingin keberadaannya makin diakui oleh 

masyarakat dan memiliki ciri khas yang membedakannya dengan perusahaan 

sejenis lainnya. Maka mempromosikan diri melalui identitas yang baru 

merupakan langkah yang dipilih warung makan Metro Tegal. 
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 Berdasarkan alasan dan tujuan yang sudah dijelaskan diatas, melalui 

proyek studi ini telah dihasilkan rancangan ulang logo dan aplikasinya pada 

identitas perusahaan bagi warung makan Metro Tegal berupa logo, stationary set 

(kartu nama, nota, stempel dan bolpen), packaging, neon box, menu makanan, 

dress code, merchandise (kaos, piring, mangkok, gelas, jam dinding) dan box 

motor delivery yang dirancang selalu menampilkan ciri khas dari perusahaan 

sehingga masyarakat mudah mengenalinya.  Pembuatan redesain logo dan 

aplikasinya dalam coporate identity warung makan Metro dibuat dengan konsep 

simple dan modern. Konsep tersebut didapat atas petimbangan target audience 

warung makan Metro Tegal adalah masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, dengan 

golongan masyarakat mulai dari golongan kelas menengah sampai kelas atas, pria 

ataupun wanita. Lingkup usia produktif sampai non-produktif dengan perilaku 

konsumtif. Konsep simple dan modern dipilih untuk menampilkan bahwa warung 

makan Metro juga dapat mengikuti perkembangan zaman meski telah lama berdiri 

dan untuk menampilkan perubahan image yang segar dan lebih baik.  Karena 

kecenderngan masyarakat perkotaan kalangan menengah ke atas memiliki selera 

sesuatu yang praktis dan modern.  

 Pada desain karya yang dibuat warna dominan yang banyak digunakan 

yaitu warna hijau dan  jingga. Karena kedua warna tersebut mampu 

menggambarkan filosofi perusahaan. Selain kedua warna tersebut warna putih 

juga banyak digunakan sebagai warna tambahan yang berfungsi sebagai warna 

penetral sehingga desain lebih terlihat simple dan pemberi kontras didalam desain. 

Font yang digunakan dalam karya desain terdiri dari beberapa jenis font yaitu 
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Nueva Std Cond, Martina, Arial dan Times New Roman. Font tersebut dipilih 

karena tingkat keterbacaan yang relatif mudah sehingga konsumen tidak 

mengalami kesulitan dalam membaca informasi.   Pada komposisi desain banyak 

menggunakan komposisi keseimbangan asimetris dan memberikan kesan dinamis. 

 Pada logo baru warung makan Metro menggunakan kombinasi antara logo 

piktorial dan logotype. Logo baru warung makan Metro memiliki lima komponen 

penyusun. Unsur bentuk muncul sebagai penyusun pada desain logo ini, 

membentuk stilisasi atap rumah, stilisasi asap, nama perusahaan, stilisasi sate dan 

stilisasi mangkok. Bentuk sate dan mangkok  mewakili dari produk unggulan 

perusahaan, nama perusahaan berfungsi sebagai signature perusahaan, sedangkan 

bentuk atap dan kepulan asap merupakan elemen pelengkap yang mendukung dari 

konsep logo. Kelima objek disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

proporsi dan kesatuan yang utuh dan serasi dengan menggunakan pendekatan 

asimetris. Warna utama yang digunakan pada logo yakni hijau dan jingga. Warna 

hijau dan jingga dipilih atas dasar petimbangan secara psikologi. Warna jingga 

mengandung  kesan yang hangat, bersemangat, optimis, dan percaya diri. Selain 

itu warna jingga juga mampu menstimulus pandangan mata untuk tertuju 

padanya. Warna hijau dipilih atas pertimbangan warna hijau mampu memberi 

suasana tenang dan santai. Warna hijau juga dapat memberikan efek segar. Nama 

perusahaan “Warung Metro” menggunakan font Nueva Std Cond yang memiliki 

gesture kokoh, kuat dan stabil. Jenis font tersebut sesuai dengan misi perusahaan 

yaitu warung makan Metro selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para 

pelanggannya dari dulu hingga sekarang. 
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 Pada perancangan kemasan baru warung makan Metro, terdiri dua jenis 

kemasan yaitu bentuk stapack untuk sate dan rice box untuk katering mengusung 

konsep profesional, simple dan modern. Kemasan stapack dibuat berbentuk 

persegi panjang 3 dimensi berukuran 25 x 12 x 6 cm dengan pengait lock pada sisi 

kanan dan kiri agar dapat disusun kemasan satu dengan kemasan lainnya, dan 

kemasan rice box berukuran 27 x 19.5 x 4 cm dengan 5 sekat pada bagian dalam 

dan label berukuran 25 x 5 cm. Warna doniman yang digunakan yaitu warna hijau 

dan putih. menggunakan jenis font dengan tingkat keterbacaan yang mudah dan 

kontras. Unsur yang ditampilkan bersifat informatif. Komposisi kemasan 

memunculkan keseimbangan asimetris. Desain kemasan ini memiliki satu 

kesatuan dengan media corporate lainnya yaitu meliputi tone warna yang 

digunakan dan unsur-unsur penyusun identitas perusahaaan yang digunakan. 

 Pada perancangan neon box dibuat berbentuk persegi panjang vertikal 

dengan ukuran 1,2 x 0,8 m. Menggunkan  background warna putih dengan 

kombinasi warna hijau dan hitam. Unsur yang ditampilkan bersifat informatif 

dengan menggunakan jenis font dengan tingkat keterbacaan yang mudah dan 

kontras. Semua unsur neon box ditata secara simetris untuk menampilkan kesan 

dinamis, dan terdapat satu kesatuan dengan media corporate lainnya meliputi 

perpaduan warna yang digunakan dan unsur-unsur penyusun identitas 

perusahaaan. 

 Pada perancangan dress code dibuat menggunakan dua unsur warna yaitu 

warna hijau muda dan warna hijau tua. Pada dress code ditampilkan unsur logo 

dan tagline perusahaan. Konsep dress code masih menggunakan konsep 
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profesional, simple dan modern yaitu menggunakan kaos berkerah, dipadu dengan 

celemek setengah badan. Unsur dress code ditata secara asimetris, dan terdapat 

satu kesatuan dengan media corporate lainnya meliputi tone warna yang 

digunakan dan unsur-unsur penyusun identitas perusahaaan yang digunakan. 

 Pada perancangan box motor delivery masih menggunakan konsep 

profesional, simple dan modern dimana tidak banyak unsur yang diaplikasikan. 

Box delivery dibuat dengan ukuran 55x45cm. Warna yang digunakan meliputi 

warna hijau, jingga dan putih. Unsur yang ditampilkan bersifat informatif 

persuasif dengan menggunakan jenis font dengan tingkat keterbacaan yang mudah 

dan kontras. Box delivery ditata secara asimetris, namun masih tetap satu kesatuan 

dengan media corporate lainnya meliputi tone warna yang digunakan dan unsur-

unsur penyusun identitas perusahaaan yang digunakan. 

 Perancangan menu dibuat dengan konsep profesional, simple dan modern. 

Berisi informasi produk, keterangan dan harga produk yang ditawarkan serta 

informasi outlet . Desain menu dibuat dengan bentuk persegi panjang dengan 

ukuran 32 x 25 cm. Menggunakan jenis font dengan tingkat keterbacaan yang 

mudah dan kontras. Warna yang digunakan didominasi warna hijau dengan 

sentuhan warna aksentuasi putih, cream, jingga dan coklat. Pemilihan warna 

disesuaikan dengan warna pada media aplikasi identitas perusahaan lainnya, dan 

ditata secara asimetris. Sehingga kesatuan tone warna yang digunakan dan unsur-

unsur penyusun identitas perusahaan tetap tergaja. 

 Perancangan stationary dibuat dengan konsep profesional, simple dan 

modern. Pada stationary warna dominan yang digunakan meliputi hijau, jingga 
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dan putih. dengan kombinasi warna hitam. Pada stationary set media yang dipilih 

meliputi kartu nama, nota, stempel dan bolpen. Pada stationary set menggunakan 

jenis font dengan tingkat keterbacaan yang mudah dan kontras. Unsur stationary 

set disusun secara asimetris, namun terdapat satu kesatuan dengan media 

corporate lainnya meliputi tone warna yang digunakan dan unsur-unsur penyusun 

identitas perusahaaan yang digunakan. 

 Perancangan merchandise dibuat dengan konsep profesional, simple dan 

modern dengan tetap menampilkan identitas perusahaan. Kesan yang muncul pada 

karya merchandise yaitu keseimbangan asimetris dan kesatuan dalam karya 

muncul dari warna yang digunakan dan kesatuan fungsi pada setiap unsurnya. 

Pada merchandise media yang dipilih meliputi kaos, piring, mangkok, gelas dan 

jam dinding. 

 Komponen identitas perusahaan yang sudah didesain kemudian dicetak 

sesuai dengan media yang diinginkan, untuk selanjutnya diterapkan ke masyarakat 

luas. Fungsi dari corporate identity yang dirancang sudah dibagi-bagi sesuai 

dengan fungsinya, sehingga perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih mudah 

dalam mengetahui dan menerapkan komponen corporate identity tersebut.   

 Proyek studi ini telah menghasilkan rancangan ulang logo dan media 

aplikasinya meliputi pembuatan kemasan, stationary, neon box dan penambahan 

beberapa komponen yang belum ada seperti merchandise, menu, dresscode dan 

box delivery yang dirancang selalu menampilkan ciri khas dari perusahaan 

sehingga masyarakat mudah mengenalinya. Dengan adanya corporate identity 

yang baru diharapkan perusahaan dapat menampilkan citra perusahaan yang 
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sedang dibangun. Hasil yang didapat adalah perusahaan semakin popular, mudah 

dikenali masyarakat, dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan semakin 

meningkat. 

5.2 Saran  

 Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual hal yang perlu diperhatikan 

sebagai seorang desainer dalam merancang corporate identity antara lain selalu 

memperhatikan target market, karena selain sebagai identitas, corporate identity 

juga memiliki nilai jual yang berhubungan dengan target market perusahaan dan 

kepercayaan pelanggan. Dengan memperhatikan target market diharapkan 

desainer mampu menciptakan sebuah desain yang dapat bermanfaat dan bisa 

menciptakan desain dengan kualitas yang baik, tepat guna dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 Dalam pemilihan media dalam perancangan identitias perusahaan 

hendaknya juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan agar perusahaan juga 

dapat menyesuaikan dengan anggaran biaya yang harus dikeluarkan dalam 

merancang corporate identity.  Akan menjadi tidak berguna jika apa yang 

dirancang tidak memenuhi atau berlebihan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam 

membuat identitas perusahaan desainer juga membutuhkan ketelitian, kepekaan 

serta kreativitas agar hasil desain yang dihasilkan dapat sesuai dengan pencitraan 

yang diharapkan perusahaan (klien). 

 Dalam proses eksekusi karya, desainer juga bisa menghadapi beberapa 

kendala diluar kemampuan desainer diantaranya warna cetak yang tidak sesuai 

dengan desain, hasil aplikasi dengan teknik jahit/ border yang menghasilkan 
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sedikit perubahan bentuk  desain serta kesalahan percetakan pada saat 

pemotongan kertas desain. Dengan pengalaman tersebut penulis berharap 

pengalaman tersebut dapat dijadikan referensi bagi calon desainer mendatang agar 

lebih teliti dalam mempertimbangkan dari segi proses membuat sampai proses 

percetakan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan.    

 Bagi warung makan Metro Tegal diharapkan perancangan ulang logo dan 

aplikasinya pada identitas perusahaan dapat diaplikasikan dan direalisasikan pada 

perusahaan. Sehingga image ataupun citra baru yang telah dibuat dapat lebih 

mewakili perusahaan dan berdampak positif bagi perkembangan perusahaan di 

kemudian hari.  

 Bagi Universitas Negeri Semarang diharapkan hasil dari proyek studi ini 

dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi khususnya pada pengkajian 

tentang perancangan identitas perusahaan bagi mahasiswa dengan jurusan Seni 

Rupa prodi Desain Komunikasi Visual. Karena sedikitnya bahan referensi 

mengenai materi identitas perusahaan, dapat menjadi pertimbangan pihak 

Universitas Negeri Semarang untuk dapat lebih menyediakan sarana seperti buku-

buku yang berhubungan dengan materi identits perusahaan sebagai media 

penunjang mahasiswa dalam memperoleh informasi.   



127 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali,Mat. 2014. 30 Menit Mahir Membuat Ide Kreatif dan Desain Logo.  

 Jakarta: Techno Publishing. 

 

Cenadi, C.S. 1999. Elemen-elemen dalam desain komunikasi visual.  

 NIRMANA, 1/1: 1 – 11. 

 

Cenadi, C.S. 1999. Corporate identity, Sejarah dan aplikasinya. 

  NIRMANA, 1/2: 71 – 78. 

 

Hendi, Martinus. 2010. Desain Ulang Logo CV. D&E Security System. 

 Bandung : Universitas Komputer Indonesia. 

 

Kusmiati, R. Artin Pujiastuti, Sri. Dan Pamudji, Suptandar. 1999. Teori Dasar 

Desain  Komunikasi Visual. Jakarta : Djambatan. 

 

Kusrianto, Adi. 2007. Pengantar Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: ANDI 

 OFFSET. 

 

Lillian, Garreth. 1986. Disain Visual. Penerjemah Budihardjo Wiryodirdjo dan 

 Bambang Dwiantoro. Yogyakarta : Fakultas Senirupa dan Disain ISI. 

 

Napoles, Veronica. 1988. Corporate ldentity Design. New York : Van Nostrand 

 Reinhold. 

 

Rustan, Surianto. 2009. Mendesain Logo. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Supriyono, Rahmat. 2010. Desain Komunikasi Visual, Teori dan Aplikasi.  

 Yogyakarta :  Andi. 

 

Wheeler, Alina. Designing Branding Identity: A Complete Guide to Creating, 

 Building, and Maintaining Strong Brands. New York: John Wiley & Son, 

 Inc., 2006. 

 

http://www.en.wiktionary.org/wiki/redesign yang diakses pada tanggal 7 Mei 

2014 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-martinushe-22360-2-

bab_2.pdf) diunduh pada 21 juli 2014 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-martinushe-22360-2-bab_2.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-martinushe-22360-2-bab_2.pdf


128 

 

 

http://gebbiearindiah.blogspot.com/2010/03/definisi-tipografi.html yang diunduh 

pada tanggal 29 juli 2014 

http://www.ahlidesain.com/alasan-kenapa-harus-meredesain-logo.html yang 

diunduh 17 Oktober 2014 

 

http://www.ahlidesain.com/alasan-kenapa-harus-meredesain-logo.html


129 

 

 

Lampiran 1 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIM    : 2411410028 

Nama    : Rosalia Lovi Farina 

Prodi    : Seni Rupa Konsentrasi DKV, S1 

Jurusan   : Seni Rupa 

Fakultas   : Bahasa dan Seni 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Golongan Darah  : B   

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 Januari 1992 

Nama Ayah   : Fatchurozi 

Nama Ibu   : Retno Sendang P.  

Alamat    : Perum Buaran Indah B-270 RT02 / RW06 ,  

      Pekalongan Selatan. 

Phone    : 085640232489 

Email    : rosalialovi060192@gmail.com 

Pendidikan   : 

SDI Mahad IV Pekalongan Lulus 2004 

SMP Negeri 2 Pekalongan Lulus 2007 

SMA Negeri 1 Pekalongan Lulus 2010 

Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

mailto:rosalialovi060192@gmail.com


130 

 

 

Lampiran 2 

KELENGKAPAN PAMERAN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Katalog Pameran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

Lampiran 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Poster Pameran 

 

 



132 

 

 

Lampiran 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain X-Banner Pameran 

 

 



133 

 

 

Lampiran 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Undangan Pameran 



134 

 

 

Lampiran 6 

DOKUMENTASI KEGIATAN PAMERAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

Lampiran 7 

PEDOMAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

1. Pedoman Wawancara : 

a. Informan : Pemilik warung makan Metro, karyawan warung makan Metro 

dan konsumen/ masyarakat Kota Tegal. 

b. Aspek yang ditanyakan : Profil perusahaan, sistem distribusi, omset 

perusahaan, produk perusahaan, pelayanan perusahaan, corporate identity 

perusahaan, media aplikasi corporate yang telah digunakan perusahaan 

dan target audiens. 

2. Pedoman Observasi : 

a. Informan : Outlet warung makan Metro Tegal 

b. Aspek yang diobservasi : Lokasi perusahaan, pelayanan perusahaan, 

proses pembuatan produk, identitas perusahaan dan media aplikasi yang 

digunakan, sistem distribusi perusahaan dan target audiens perusahaan.  

3. Pedoman Dokumentasi : 

a. Pengumpulan data melalui pengambilan foto 

b. Aspek yang didokumentasi : Lokasi perusahaan dan produk perusahaan. 

4. Pertanyaan Wawancara : 

a. Pemilik warung makan Metro: 

- Kapan warung makan Metro berdiri? 

- Apakah keberadaan warung makan Metro telah banyak diketahui oleh 

masyarakat Kota Tegal? 
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- Kapan warung makan Metro mulai mengalami perkembangan pesat?  

- Berasal darimana bahan baku yang digunakan? 

- Bagaimana cita rasa produk warung makan Metro dimata konsumen? 

- Apa saja menu yang disajikan oleh warung makan Metro? 

- Bagaimana letak lokasi dan kondisi warung makan Metro? 

- Berapa jumlah karyawan warung makan Metro? 

- Apakah pemilik perusahaan telah mengetahui pentingnya sebuah 

identitas perusahaan? 

- Apakah perusahaan telah memiliki identitas perusahan (logo)? 

- Bagaimana bentuk identitas perusahaan yang dimiliki saat ini? 

- Apakah identitas perusahaan telah diaplikasikan secara maksimal? 

- Apa saja jenis media aplikasi identitas perusahaan yang telah 

digunakan? 

- Apakah warung makan Metro telah memiliki media pengingat sebagai 

tanda loyalitas perusahaan kepada konsumen setianya? 

- Selain menjual produk melalui outlet apakah warung makan Metro 

memasarkan produk dengan cara lain? 

- Bagaimana sistem distribusi perusahaan selama ini? 

-  Berapa omset yang diperoleh perusahaan setiap bulannya? 

- Siapa saja yang menjadi target audiens warung makan Metro? 

- Hal apa saja yang diinginkan perusahaan untuk semakin meningkatkan 

penjualan dan keberadaan warung makan Metro makin diakui oleh 

masyarakat? 
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b. Karyawan warung makan Metro: 

- Berasal darimana bahan baku yang digunakan warung makan Metro? 

- Apa saja produk yang disajikan oleh warung makan Metro? 

c. Konsumen/masyarakat Kota Tegal: 

- Apakah keberadaan warung makan Metro telah banyak diketahui oleh 

masyarakat Kota Tegal? 

- Bagaimana cita rasa produk warung makan Metro dimata konsumen? 

- Apa saja menu yang disajikan oleh warung makan Metro? 

- Bagaimana letak lokasi dan kondisi warung makan Metro? 

- Bagaimana pelayanan karyawan warung makan Metro? 

- Bagaimana bentuk identitas perusahaan yang dimiliki warung makan 

Metro saat ini dimata konsumen? 

- Apakah warung makan Metro telah memiliki media pengingat sebagai 

tanda loyalitas perusahaan kepada konsumen setianya? 

- Apakah ada perusahaan di Kota Tegal yang memiliki media pengingat 

sebagai tanda loyalitas perusahaan kepada konsumen setianya? 

- Bagaimana produk yang dihasilkan warung makan Metro 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya? 


