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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

5.1 Desain Logo dan Kemasan 

 

 

Gambar 5.1 Desain Logo dan Kemasan “Keripik Pisang Makmur”  

(sumber : hasil olahan penulis) 

Gambar diatas merupakan desain logo dan kemasan produk keripik pisang 

Makmur. Logo dan desain kemasan diatas di buat dengan satu sistem grafis. 

Untuk karakter dan warana di buat sesuai brief yang telah diberikan oleh client 

dan telah melalui proses assistensi dari mentor. Desain  kemasan diatas akan di 

cetak / di perbanyak menggunakan bahan karton dengan teknik cetak offset.  
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Gambar 5.2 Desain logo dan kemasan “Bakpia Kembang” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan desain logo dan kemasan produk Bakpia Kembang.  

Untuk kemasan dari Bakpia Kembang dibuat dari bahan craftliner dengan teknik 

cetak sablon satu warna. Dengan menggunakan acuan warna C : 90 % M : 50% Y 

: 100 % K : 30 %. Sebelum membuat Logo dari Bakpia Kembang di atas adapun 

proses pembuatannya, yaitu melakukan analisa brief, brain storming dan 

pembuatan alternatif desain terlebih dahulu yang kemudian di setujui oleh mentor 

desain di UPTI Makanan Minuman dan Kemasan.  
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Gambar 5.3 Desain logo dan sticker  “Rengginang Maju Bersama” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan desain logo dan desain sticker yang penulis buat 

sesuai permintaan client. Desain sticker di atas di cetak dengan ukuran 6 cm x 8 

cm. Dicetak dengan menggunakan teknik offset. Sticker ini nantinya di 

aplikasikan pada bagian luar kemasan, yang mana kemasan yang di gunakan 

adalah kemasan dari bahan plastik. 

 

Gambar 5.4 Desain logo dan kemasan  “Dewi Rengganis” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Kedua gambar diatas merupakan desain kemasan dari produk batik Dewi 

Rengganis. Gambar sebelah kiri adalah gambar desain kemasan yang berbahan 

karton. Sedangkan gambar disebelah kanan merupakan desain yang akan di 

gunakan pada kemasan plastik. Keduanya akan dicetak menggunakan teknik cetak 

sablon (saring) sesuai keinginan dari client.   
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Gambar 5.5 Desain Sticker “DIA” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan tiga desain sticker yang akan di aplikasikan 

dalam kemasan produk minuman dan  makanan yang diproduksi oleh “DIA”. 

Desain sticker diatas dibuat dengan satu sistem grafis dengan tujuan agar mudah 

diingat oleh konsumen. Yang pertama adalah desain sticker yang akan di 

aplikasikan pada produk makanan ringan yaitu manisan sirsak. Desain sticker 

yang kedua dibuat untuk di aplikasikan pada produk minuman sari lidah buaya. 

Kemudian desain yang terakhir adalah desain untuk produk manisan kencur. 

Ukuran dari masing – masing sticker adalah 7 cm x 10 cm. Ukuruan sticker 

tersebut menyesuaikan kemasan produk yang dipakai. 
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Gambar 5.6 Desain Packaging, Kemasan Plastik dan Handel 

Sumber : hasil olahan penulis 

Diatas merupakan gambar macam – macam desain yang akan di 

aplikasikan pada kemasan produk kue kering bermerk GHIE. Yang pertama dari 

sisi kiri merupakan desain kemasan yang akan diaplikasikan pada jenis kemasan 

yang bebrbahan karton. Kedua, merupakan gambar desain yang dibuat untuk 

diaplikasikan pada kemasan plastik dengan menggunakan teknik cetak 

sablon.gambar yang terakhir merupakan desain Handel kemasan yang juga akan 

di aplikasikan pada kemasan berbahan plastik. 

 

Gambar 5.7 Desain Stiker “HARSO” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan desain sticker untuk kemasan plastik produk kue 

basah dengan merk harso. Desain stiker dibuat dengan ukuran 4 cm x 5 cm 

dengan metode cetak offset. Pada desain stiker diatas yang menjadi emphasis 

adalah merk dari produk tersebut yaitu “HARSO”. Warna dibuat mencolok dan 
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ukuran tipografi nya dibuat besar. Sehingga menjadi perhatian utama, dengan 

demikan konsumen akan lebih mudah mengingat produk tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Desain Stiker “Nur Cake” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan desain stiker yang akan di aplikasikan dalam 

kemasan produk makanan yang diproduksi oleh “Nur Cake”. Desain stiker diatas 

dibuat dengan menonjolkan logo sebagai identitas produk. Stiker ini nantinya di 

cetak pada Ukuran dari sticker adalah 12 cm x 23 cm. Dan akan dicetak dengan 

menggunakan cetak offset. 
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Gambar 5.9 Desain Sablon Untuk kemasan Plastik  “Fia Snack” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan desain logo sekaligus desain sablon dari produk 

FIA Snack. Untuk kemasan yang digunakan kali ini adalah kemasan berbahan 

plastik. Warna yang digunakan adalah kuning (C : 2 % M : 24% Y : 99 % K : 0 

%) dan hitam (C : 50 % M : 70% Y : 80 % K : 70 %) .Sebelum membuat Logo 

dari FIA Snack di atas adapun proses pembuatannya, yaitu melakukan analisa 

brief, brain storming dan pembuatan alternatif desain terlebih dahulu yang 

kemudian di setujui oleh mentor desain di UPTI Makanan Minuman dan 

Kemasan. 
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Gambar 5.10  Desain Sablon Untuk kemasan Plastik  “YUKMUL” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan desain logo sekaligus desain sablon produk 

YUK/MUL. YUK’MUL merupakan produk makanan ringan berupa keripi tahu.  

Untuk kemasan yang digunakan kali ini adalah kemasan berbahan plastik. Warna 

yang digunakan adalah kuning (C : 0 % M : 0% Y : 100 % K : 0 %) dan cokelat 

(C : 0 % M : 0% Y : 0 % K : 100 %) . Desain stiker dibuat dengan ukuran 27cm x 

40 cm dan cetak dengan metode cetak sablon 
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Gambar 5.1  Desain Stiker Produk Kopi Merek “Potre Alomampa” 

Sumber : hasil olahan penulis 

 Gambar diatas merupakan desain stiker yang akan di aplikasikan dalam 

kemasan produk kopi merek Potre Alomampa yang diproduksi oleh POKMAS 

APP AL – IHSAN. Desain stiker diatas dibuat dengan menonjolkan logo sebagai 

identitas produk. Stiker ini nantinya di cetak pada Ukuran dari sticker adalah 8 cm 

x 7 cm. Dan akan dicetak dengan menggunakan cetak offset. 
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Gambar 5.12  Desain Paper Bag  “Bunda” 

Sumber : hasil olahan penulis 
 

 Gambar diatas merupakan desain logo dan kemasan produk aneka keripik 

dan kerupuk merek Bunda. Untuk kemasan dibuat dari bahan craftliner dengan 

teknik cetak sablon satu warna. Dengan menggunakan acuan warna C : 9 % M : 

100% Y : 100 % K : 43 %.  

 

 

 

 


