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ABSTRAK 

Disperindag UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan merupakan badan 

pemerintah yang menangani IKM (Industri Kecil Menengah), sehingga 

mempunyai tugas membentuk IKM. IKM merupakan pelaku bisnis yang 

menghadapi persaingan dari produk impor, sehingga mempunyai beberapa 

kendala.  

Banyaknya IKM membuat beberapa faktor terpenting dalam produk yang 

mereka pasarkan yaitu kemasan. Kemasan tidak hanya sebagai tempat sebuah 

produk, tetapi juga berperan penting sebagai daya tarik konsumen untuk membeli 

produk tersebut, sedangkan banyak IKM yang kurang memperhatikan cara 

menarik minat konsumen untuk membeli produknya, karena dengan memiliki 

produk-produk yang akan dipasarkan, perlu adanya label disetiap produk yang 

ada. 

 Permasalahan tersebut terdapat solusi untuk menanggulanginya yaitu 

dengan cara perancangan desain ilustrasi label kemasan pada produk IKM dengan 

gambar ilustrasi yang menarik dan sesuai dengan karakteristik IKM tersebut, 

sehingga kemasan yang dipakai mampu sebagai daya tarik konsumen. 

 Proses pembuatan desain ilustrasi label kemasan pada produk IKM tidak 

hanya membuat begitu saja, tetapi juga dengan proses dan tahapan-tahapan 

tertentu agar layak untuk dipasarkan. Melalui proses observasi produk, 

identifikasi masalah, menentukan konsep, pengolahan desain ilustrasi melalui 

gambar sketsa menggunakan hingga menjadi komputerise, dan terakhir 

implementasi pada label kemasan. 

Kata Kunci : perancangan label kemasan, ilustrasi, IKM Jawa Timur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah salah satu bagian yang terpenting 

dari perekonomian Negara, tak terkecuali Negara Indonesia. IKM memberikan 

peluang besar dalam lapangan pekerjaan. Setiap tahun IKM terus bertambah, 

sehingga banyaknya persaingan yang ketat. Pelaku bisnis IKM dituntut untuk 

mencari dan menggunakan strategi agar dapat menarik hati konsumen, salah 

satunya dengan cara mengemas produk agar terlihat menarik. Upaya untuk 

meningkatkan daya saing pebisnis IKM di Indonesia adalah sangat penting, oleh 

karena itu Kerja Praktik ini bertujuan untuk membuat gambar Ilustrasi pada 

kemasan produk IKM di UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

 Banyak IKM yang kurang menyadari akan pentingnya gambar Ilustrasi 

pada kemasan produk.  

Menurut Rakhmat S dalam bukunya (2010 : 50) mengatakan “Pengertian 

ilustrasi secara luas tidak terbatas pada gambar dan foto. Ilustrasi bisa berupa 

garis, bidang, dan bahkan susunan huruf bisa disebut ilustrasi” (Rakhmat 

Supriyono, 2010 : 50).  

Oleh karena itu, pebisnis IKM haruslah memperhatikan hal tersebut guna 

menambah daya tarik produk IKMnya, sehingga mampu bersaing di tingkat 

Nasional bahkan tingkat Internasional. 

1 
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 Dari permasalahan diatas, Kerja Praktik diharapkan dapat membantu pihak 

UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur dalam membuat gambar Ilustrasi pada kemasan produk IKM 

dengan tujuan sebagai menambah daya tarik dan nilai jual yang besar produk 

IKM. 

 Laporan Kerja Praktik ini mengangkat tentang pembuatan gambar Ilustrasi 

pada kemasan produk makanan dan minuman untuk IKM di Indonesia khususnya 

di Jawa Timur agar terlihat menambah daya tarik dan nilai jual yang besar pada 

produk IKM di UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan adalah “Bagaimana merancang Ilustrasi label kemasan makanan pada 

industri kecil menengah Jawa Timur?” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan ini tidak terlalu meluas, maka perlu 

adanya batasan mengenai permasalan, sebagai berikut : 

1. Menggunakan gambar Ilustrasi di kemasan produk IKM. 

2. Lingkup tempat produk IKM di Provinsi Jawa Timur. 

3. Objek yang diteliti adalah gambar Ilustrasi kemasan produk IKM yang di 

re-desain maupun desain baru. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan laporan ini adalah untuk 

membuat gambar Ilustrasi pada kemasan produk IKM di UPTI Makanan, 

Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan menambah pengetahuan umum dan pentingnya sebuah gambar 

Ilustrasi pada kemasan produk makanan dan minuman agar terlihat 

menambah daya tarik dan nilai jual yang besar dalam meningkatkan nilai 

jual produk makanan dan minuman. 

2. Dapat menjadi referensi bagi masyarakat, serta mahasiswa yang ingin 

mengetahui pembuatan gambar Ilustrasi yang digunakan untuk kemasan 

produk makanan dan minuman. Khususnya dalam pembuatan gambar 

Ilustrasi produk IKM di UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian diatas diharapkan dapat diaplikasikan pada produk-produk IKM 

terkait. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan bagi UPTI Makanan, 

Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur dalam upaya pengenalan kepada IKM akan pentingnya gambar Ilustrasi 

pada label kemasan produk. 
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1.6 Pelaksanaan 

1. Detail Perusahaan : 

a. Nama Perusahaan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTI 

Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur  

b. Jasa   : Desain Kemasan Produk Makanan dan Minuman 

c. Alamat  : Jl. Raya Trosobo KM 20, Taman Sidoarjo 

d. Phone  : (031) – 7884056 

e. E-mail  : uptimamin@gmail.com  

 

2. Periode    :  

a. Tanggal Pelaksanaan : 6 Juli 2015 s.d. 6 Agustus 2015 

b. Waktu   : 07.00 – 16.00 WIB 

 

1.7 Sistematika Laporan 

Penulisan pada laporan kerja Praktik dibuat dengan sistematika agar 

pembaca dapat memahami dengan mudah persoalan dan pembahasannya yang 

terdiri dari beberapa bab didalamnya dan terdapat penjabaran masalah : 

Pada bab pertama membahas tentang perumusan dan penjelasan masalah 

umum, sehingga akan diperoleh gambaran umum mengenai seluruh penelitian 

yang dilakukan penulis. Didalam bab tersebut menyangkut beberapa masalah 

yang nantinya meliputi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, Pelaksanaan dan Sistematika Penulisan 

Laporan. 

mailto:uptimamin@gmail.com
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Pada bab kedua membahas tentang gambaran umum perusahaan, 

sehingga menjelaskan tentang informasi umum UPTI Makanan, Minuman dan 

Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, sejarah, 

tujuan, visi dan misi, struktur, tugas pokokdan fungsi, pelayanan dan alamat dari 

UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur. 

Pada bab ketiga membahas tentang landasan teori yang berisi tentang 

definisi teori penunjang yang menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis, dan konsep-konsep 

yang akan dibuat. 

Pada bab keempat membahas mengenai diskripsi pekerjaan yang berisi 

tentang penjelasan proses pekerjaan dengan dimulai dari membedakan jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian tersebut, hingga desain selesai dan siap untuk diproduksi. 

Pada bab kelima membahas tentang penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran dengan penjelasan dari pekerjaan yang dilakukan dan agar 

mendapat saran sebagai penunjang kemajuan yang lebih baik. 

Daftar pustaka membahas tentang sumber literature buku maupun sumber 

dari yang lain sebagai bukti sumber yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan dan Minuman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Jawa Timur memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk Industri 

Makanan Minuman baik dalam skala besar, menengah maupun kecil yang rata – 

rata setiap tahun jumlahnya mengalami kenaikan sekitar 3,6 %. 

Produk Industri Makanan Minuman Indonesia khususnya dari  Jawa Timur 

saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat dari Produk Impor karena 

mempunyai kualitas yang lebih baik, harga yang sangat murah sedangkan disisi 

lain  Produk industri Makanan Minuman Jawa Timur masih menghadapi beberapa 

kendala antara lain : kualitas produk, kualitas dan desain kemasan serta promosi / 

jaringan pemasaran. 

Dalam upaya meningkatkan daya saing Industri Makanan Minuman dan 

Kemasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk UPT Industri 

Makanan Minuman dan Kemasan melalui Peraturan Gubernur No : 133 Tahun 

2008 Perihal Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

Dengan berdirinya UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan akan 

membuka kesempatan bagi setiap Perusahaan yang berskala Besar, Menengah dan 

Kecil yang bergerak dibidang Makanan, Minuman dan Kemasan untuk 

mendapatkan pelayanan dan konsultasi yang dibutuhkan. 
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2.2 Lokasi UPTI Mamin dan Kemasan 

Lokasi UPT Industri makanan, minuman dan kemasan berada di jalur 

surabaya-mojokerto, tepatnya di area LIK (lingkungan Industri Kecil) Jalan raya 

trosobo Km. 20 Taman Sidoarjo, Telp/Fax 031-7884056, email; 

uptimamin@gmail.com 

 

Gambar 2.1 Peta Lokasi UPTI Mamin dan Kemasan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Prov. Jawa Timur 

(Sumber : doc. UPTI Mamin dan Kemasan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Prov. Jawa Timur) 

 

2.3 Latar Belakang UPTI Mamin dan Kemasan 

1. Potensi Jawa Timur dalam menghasilkan produk makanan dan minuman. 

2. Persaingan yang tinggi terhadap produk makanan dan minuman impor. 

3. Kendala para Pengusaha IKM makanan dan minuman dalam peningkatan 

kualitas produk, desain, merk, logo, etiket, promosi dan pemasaran. 

4. Kurangnya pengetahuan IKM terhadap keamanan pangan 

 

mailto:uptimamin@gmail.com
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2.4 Sejarah UPTI Mamin dan Kemasan 

1. Packaging House berdiri pada Tahun 2007. 

2. Peraturan Pemerintah  Nomor : 41 Tahun 2007, tentang  Organisasi Dan 

Perangkat Daerah. 

3. Peraturan Daerah Nomor : 9 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah  Provinsi Jawa Timur. 

4. Peraturan Gubernur Nomor : 133 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja UPT  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

5. Bantuan Mesin Kemasan (fleksibel dan karton) dari Direktorat Jenderal 

Industri Kecil dan Menengah - Kementerian Perindustrian RI. 

6. Renovasi Gedung Kemasan Fleksibel / Primer dan Karton / Sekunder 

melalui alokasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. 

7. Recruitment Tenaga Kontrak, Tenaga ahli, Tenaga Divisi, Operator, 

Satpam melalui alokasi APBN dan APBD. 

8. Pelayanan Jasa Desain / Redesain Kemasan dan Kemasan Fleksibel / 

Karton bagi  IKM Makanan dan Minuman. 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor  : 1 tahun 2012, tentang 

Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor  : 2 Tahun 

2012, tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli 

Daerah. 
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2.5 Konsep Pendirian UPTI Mamin dan Kemasan 

1. Tempat pelayanan jasa pengemasan produk makanan minuman dengan 

teknik otomatis dan semi otomatis. 

2. Jasa pembuatan desain kemasan, merk, logo, etiket dan re-desain.Tempat 

informasi bahan pangan dan kemasan, produk pangan, keamanan pangan, 

alat, mesin, proses kemasan, produk kemasan. 

3. Memberikan informasi proses perijinan mamin  SNI, TDI, IUI, PIRT, MD, 

ML, IJIN EDAR, HEALTH CERTIFICATE, LABEL HALAL, MEREK, 

BARCODE. 

4. Membantu akses ke Lembaga terkait pembiayaan permodalan melalui 

Bank, pabrik, agen, distributor mesin kemasan, percetakan, MUI, Balai 

POM, GAPMMI, Kementerian Hukum dan HAM. 

 

2.6 Tujuan UPTI Mamin dan Kemasan 

1. Meningkatkan pelayanan publik. 

2. Meningkatkan daya saing produk industri makanan dan minuman :  

Meningkatkan kualitas desain kemasan produk makanan dan minuman 

Pembuatan kemasan dan tampilan produk  makanan dan minuman 

(identitas merk ,logo serta etiket).  

3. Meningkatkan nilai tambah industri makanan, minuman dan kemasan 

Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan para pelaku usaha industri 

makanan dan minuman melalui kegiatan pelatihan. 

4. Meningkatkan pertumbuhan unit usaha,volume produksi, nilai investasi 

dan nilai produksi industri makanan dan minuman. 
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5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor  industri makanan, 

minuman dan kemasan. 

 

2.7 Sasaran UPTI Mamin dan Kemasan 

1. Industri Besar, Menengah, Kecil dan Sentra IKM makanan, minuman.  

2. Instansi terkait, BUMN, Lembaga pembiayaan, Perguruan Tinggi, 

Asosiasi makanan, minuman, dll. 

 

2.8 Visi dan Misi UPTI Mamin dan Kemasan 

1. Visi: 

“Jawa Timur  sebagai pusat industri makanan, minuman dan kemasan 

terkemuka, berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak 

utama perekonomiandalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat” 

2. Misi : 

a. Meningkatkan pelayanan publik; 

b. Meningkatkan pembinaan dibidang industri makanan, minuman dan 

kemasan; 

c. Meningkatkan pengembangan teknologi di bidang industri makanan, 

minuman dan kemasan;  

d. Meningkatkan kegiatan pelayanan  teknis dibidang industri 

makanan, minuman dan kemasan; 

e. Meningkatkan bimbingan teknologi industri makanan, minuman dan 

desain kemasan.  
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2.9 Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 133 Tahun 2008 UPT Industri 

Makanan Minuman dan Kemasan melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam 

pelayanan teknis,  pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan  

sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. 

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan, Minuman 

dan Kemasan   terdiri atas : 

1. Kepala UPT 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Seksi Pelayanan Teknis 

4. Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

 

Tugas kepala UPT: 

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, 

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas operasional pelayanan 

teknis, pembinaan, alih teknologi,  pengembangan desain, menyediakan sarana 

industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. 

 

Tugas Sub Bagian Tata Usaha  

a. Melaksanakan   pengelolaan  surat  menyurat, rumah tangga, kehumasan 

dan kearsipan. 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 

d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor. 
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e. Melaksanakan pelayanan masyarakat. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 

 

Tugas Seksi Pelayanan Tekinis : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan dibidang  makanan 

minuman dan kemasan. 

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang industri makanan minuman 

dan kemasan. 

c. Melaksanakan bimbingan teknologi industri makanan minuman dan desain 

kemasan. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 

 

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang  pembinaan dan 

pengembangan industri makanan minuman dan kemasan. 

b. Melaksanakan pembinaan dibidang industri makanan minuman dan 

kemasan. 

c. Melaksanakan pengembangan teknologi dibidang industri  makanan 

minuman dan kemasan. 

d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 
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URUSAN 

PERLENGKAPAN,PE

RALATAN KANTOR 

 

BENDAHARA 

PENERIMAAN 

PEMBANTU 

 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi  UPTI Mamin dan Kemasan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Prov. Jawa Timur 

(Sumber : doc. UPTI Mamin dan Kemasan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Prov. Jawa Timur) 

 

2.10 Pelayanan UPTI Mamin dan Kemasan 

Memberikan pelayanan dalam bentuk konsultasi dan jasa pembuatan 

desain / redesain kemasan (merek, logo, label/etiket), Pelayanan Teknis Kemasan 

Fleksibel dan Karton dan Pelatihan/Workshop, Bimbingan Teknis, dll bagi IKM 

dari Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dan beberapa Provinsi di Indonesia. Ruang 

Lingkup Kegiatan : 

a. Pembuatan Konsep dan Alternatif Desain Kemasan, Brosur, Liflet dll. 

b. Pembuatan Desain Digital. 

c. Pembuatan Contoh Desain: Mock Up/Dummy. 

d. Dokumentasi 
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No Jenis Pelayanan Uraian 

1 

Pelayanan Desain dan Merek 

Kemasan  

Jasa pembuatan Desain bagi IKM 

Mamin, antara lain : 

a. Desain Kemasan  

b. Pembuatan Desain Merek,  

c. Pembuatan Desain Logo 

d. Label/Etiket 

2 

Pelayanan Teknis Kemasan Flexible 

dan Karton  

Jasa produksi pengemasan dan 

produk kemasan antara lain: 

a. Kemasan sachet,  

b. Kemasan kertas,  

c. Kemasan kardus dan box,  

d. Kemasan standing pack,  

e. Sealer plastik,  

f. Sealer aluminium,  

g. Vacuum pack.  

h. Spot UV 

i. Offset 

j. Laminasi Karton 

k. Board to Board 
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No Jenis Pelayanan Uraian 

3  Pelayanan Pelatihan Kemasan 

Pelatihan/Workshop antara lain : 

a. Workshop Trend Desain dan   

         Merk 

b. Workshop Teknis Pengemasan 

c. Pelatihan Teknis Pengolahan  

         Hasil Pertanian (buah,  

         umbi-umbian, Hasil laut, dll) 

d. Bimbingan Teknis Pembuatan  

         Bahan Pengawet Pengganti  

         Formalin 

 

Tabel 2.1 Jenis pelayanan dan uraian 

(Sumber : doc. UPTI Mamin dan Kemasan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Prov. Jawa Timur) 

 

2.10.1 Divisi Desain Kemasan UPTI Mamin dan Kemasan 

1. Pelayanan Jasa Desain dan Re-Desain Kemasan  

Memberikan konsultasi dan jasa pembuatan desain kemasan, merek, logo, 

label bagi IKM: 

A. Peralatan Mendesain Kemasan  
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Dalam perancangan desain kemasan dibutuhkan peralatan yang memadai 

dari proses hand drawing sampai proses komputerais . Untuk kelancaran kegiatan 

divisi desain kemasan di UPTI makanan ,minuman dan kemasan terdapat 

peralatan pokok dan penunjang sebagai berikut: 

a. Komputer grafis : Komputer digunakan sebagai alat untuk merancang 

desain kemasan. 

b. Printer : Printer digunakan sebagai alat untuk mengeprint data perusahaan 

atau alat untuk mencetak hasil desain kemasan sebelum di produksi masal. 

c. Handycam & Kamera Digital : Handycam dan kamera digital digunakan 

sebagai alat untuk merekam kegiatan selama pelatihan dan digunakan 

sebagai alat untuk memotret hasil pekerjaan perusahaan. 

d. Color Chart & Wacom : Color chart adalah alat untuk mengetahui 

tingkatan warna sebelum dicetak. 

e. Scanner & Table Top : Scanner adalah alat untuk menyecan gambar. 

f. Mesin Digital DFFSET Konika Minolta C7000. 

g. Mesin Digital DFFSET Konika Minolta C200. 

B. Desain Baru Kemasan 

Jasa desain diberikan ketika IKM memiliki produk yang belum terkemas 

atau mempunyai kemasan tanpa ada informasi yang tertera. Hal yang perlu 

dicantumkan dalam permohonan jasa desain baru adalah PIRT ,berat bersih dan 

merek . 
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C. Re-Desain Kemasan 

Sebuah proses merubah tampilan awal kemasan (plastik/karton) menjadi 

lebih indah, menarik, memiliki nilai komersil yang tinggi dan meningkatkan daya 

saing produk. 

2. Proses Pemesanan Kemasan di UPTI Mamin dan Kemasan 

Penerimaan jasa desain dan produksi kemasan dilaksanakan oleh bagian 

pelayanan teknis dengan beberapa tahap. Proses pembuatan desain kemasan 

makanan dan minuman secara umum tidak ada ketentuan khusus mengenai proses 

desain yang baku untuk sebuah kemasan, akan tetapi beberapa tahap harus 

dilakukan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 Bagan proses desain kemasan 

(Sumber : doc. UPTI Mamin dan Kemasan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Prov. Jawa Timur) 

Proses desain kemasan diawali dari pengisian form pemesanan Desain atau 

Redesain oleh pemesan dengan membawa produk jadi, pemesan wajib mengisi 

data dan keterangan lainnya yang tertera di dalam form pemesanan sebagai 

berikut: 
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a. Data penanggung jawab atau IKM meliputi Nama perusahaan, Nama 

penanggung jawab, Alamat Perusahaan, No telp / fax / e-mail. 

b. Informasi Dalam Kemasan meliputi Jenis Produk, Merek, Diproduksi oleh, 

Berat Bersih, Nomor Pendaftaran Pangan, Komposisi, Kode Produksi, 

Barcode, Exp Date . 

c. Ketentuan Design Kemasan meliputi Jenis Produk, Teknik Cetak, Varian 

Kemasan (apabila ada) Ukuran / Dimensi (diisi apabila tidak menyertakan 

produk & kemasan secara utuh). Untuk lebih jelasnya formulir pemesanan 

desain sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.4 Formulir Pemesanan Desain Kemasan 

(Sumber : doc. UPTI Mamin dan Kemasan Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Prov. Jawa Timur) 
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Secara umum proses desain kemasan harus memperhatikan karakteristik 

dari makanan minuman yang akan dikemas. Teknik pembuatan pola desain 

kemasan di UPTI mamin dan kemasan dilakukan dengan cara computerais yaitu 

dengan menggunakan program Corel Draw atau dengan program pendukung 

lainnya termasuk Adobe photoshop. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan pola kemasan adalah bentuk dan dimensi atau ukuran produk yang 

akan dikemas. Makanan sendiri memiliki beragam bentuk dan pola yang cukup 

variatif. 

3. Kemasan Plastik 

 Kemasan plastik dapat berbentuk kantung, sachet, wadah (tray), botol dan 

berbentuk film. Penggunaan plastik sangat luas karena relative murah, mudah 

dibentuk menjadi aneka model mudah dalam proses distribusi dan bahan baku 

mudah diperoleh. 

Keunggulan wadah plastik adalah : 

a. Lebih ringan dibandingkan dengan gelas. 

b. Ketahanannya terhadap karat lebih baik di bandingkan dengan kaleng. 

c. Plastik secara umum tidak dipengaruhi oleh air ataupun uap air, walaupun 

tidak sepenuhnya  “ impermeable”. 

d. Wadah plastik tidak mudah pecah seperti pada gelas. 

 Penggunaan ulang sebaiknya dihindari karena cenderung menyerap lemak 

dan komponen bau-bauan dari makanan . 
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Menurut bentuk plastik dibedakan atas : 

a. Plastik Baku 

Kemasan plastik bersifat kaku sehingga dikenal dengan nama kemasan 

kaku. Umumnya tersedia  dengan bentuk  dan ukuran tertentu. Contoh : galon air 

minum, kemasan minyak (jeri Can). 

b. Kemasan plastik fleksibel 

Kemasan yang dibuat dari bahan plastik berupa film lembaran dan mudah 

dibentuk. Kemasan kantong plastik memiliki ukuran dan ketebalan berbeda. Pada 

umumnya ketebalan  plastik film yang banyak beredar di pasaran adalah : 0,03 

mm, 0,05 mm, 0,06 mm, 0,07 mm, 0,08 mm, 0,09 mm, 0,1 mm. umumnya 

semakin tebal plastik yang digunakan dalam satu jenis karakteristik, maka akan 

semakin baik dalam melindungi produk yang  dikemas sehingga masa simpan 

produk akan bertambah lama. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Desain grafis 

3.1.1 Definisi 

 Menurut Rakhmat .S dalam bukunya mengatakan, “Desain grafis lebih 

sering disebut sebagai “Desain Komunikasi Visual” karena memiliki peran 

mengomunikasikan pesan atau informasi kepada pembaca dengan berbagai 

kekuatan visual, seperti tipografi, ilustrasi, warna, garis, layout, dan sebagainya 

dengan bantuan teknologi” (Rakhmat Supriyono, 2010 : 9). 

Ketatnya kompetisi bisnis dibidang industry barang dan jasa, ditambah 

dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi desain sangat 

berkembang pesat, contohnya pada majalah, surat kabar, buku, internet.  

Menurut Rakhmat .S dalam bukunya menjelaskan, “Desain yang baik 

selalu didukung oleh ilustrasi (foto maupun gambar), tipografi, dan unsur,unsur 

visual yang berkualitas. Untuk menciptakan desain yang berkualitas, harus 

dituntut memiliki kreativitas dan sense of aesthetic yang memadai, disamping 

keterampilan mengoperasikan komputer” (Rakhmat Supriyono, 2010 : 11). 

3.1.2 Unsur-unsur Desain Grafis 

A. Garis (Line) 

 Menurut Rakhmat .S dalam bukunya menjelaskan, “Garis merupakan 

elemen visual yang dapat dipakai dimana saja dengan tujuan untuk memperjelas 

dan mempermudah pembaca. Garis sering dipakai ditepi halaman sebagai margin, 

sebagai pembatas kolom, pembingkai foto (frame), atau sekedar pengisi bidang 

kosong” (Rakhmat Supriyono, 2010 : 59). 

21 
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 Garis yang digunakan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, sehingga 

juga membantu dalam keindahan isi di dalam buku. 

 

 

Gambar 3.1 Garis lurus, bergelombang, zig-zag, dan tak beraturan. 

(Sumber : Rakhmat Supriyono, 2010 : 58) 

 

 Garis bisa dibuat putus-putus, gradasi, tebal-tipis, dan variasi lainnya 

sesuai dengan image yang diinginkan” (Rakhmat Supriyono, 2010: 58 - 59). 

B. Bidang (Shape) 

 Menurut Rakhmat .S dalam bukunya mengatakan, “Segala bentuk apapun 

yang memiliki dimensi tinggi dan lebar disebut bidang. Bidang dapat berupa 

bentuk-bentuk geometris (lingkaran, segitiga, segiempat, elips, setengah 

lingkaran, dan sebagainya) dan bentuk–bentuk yang tidak beraturan. Bidang 

geometris memiliki kesan formal. Sebaliknya bidang-bidang non-geometris atau 

bidang tak beraturan memiliki kesan tidak formal, santai, dan dinamis (Rakhmat 

Supriyono, 2010 : 66).  
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Secara visual, teks atau ilustrasi yang dikelilingi bidang kosong akan lebih 

nyaman dilihat dan tampak lebih menonjol. 

Menurut Rakhmat .S dalam bukunya menjelaskan, “Bidang kosong (blank 

space) bahkan bisa dianggap sebagai elemen desain, seperti halnya garis, warna, 

bentuk, dan sebagainya. Sama seperti garis, pemberian bidang kosong 

dimaksudkan untuk menambah kenyamanan baca (legibility) dan menimbulkan 

minat atau gairah membaca” (Rakhmat Supriyono, 2010 : 67 – 68). 

C. Warna (Colour)  

a. Definisi 

 Menurut Sadjiman .E dalam bukunya menjelaskan, “Warna dapat 

didefinisikan secara objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau 

secara subjektif/psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. 

Kekuatan warna sangat dipengaruhi oleh background.  

b. Pembagian dan Pencampuran Warna 

 Menurut kejadiannya warna dibagi menjadi dua, yaitu warna additive dan 

subtractive. Additive adalah warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut 

spectrum. Sedangkan warna subtractive adalah warna yang berasal dari pigmen. 

Warna pokok Additive ialah Red, Green, Blue (merah, hijau, biru) , dalam 

computer disebut warna model RGB. Warna pokok Subtractive menurut teori 

adalah sian (Cyan), magenta, dan kuning (Yellow), dalam computer disebut warna 

model CMY. 

Dalam teori, warna-warna pokok additive dan subtractive disusun kedalam 

sebuah lingkaran. Didalam lingkaran warna pokok additive dan warna pokok 
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subtractive saling berhadapan atau saling berkomplemen (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 

2010 : 12, 17). 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lingkaran Warna Addictive & Subtractive 

(Sumber : Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2010 : 17) 

 

Jika menggunakan cat, cara memudakan warna juga dapat dilakukan 

dengan menambahkan cairan pengencer agar warna lebih transparan. Jika 

menggunakan computer, cara melembutkan warna dilakukan dengan mengurangi 

persentase unsur-unsur warna – Cyan, Magenta, Yellow, dan Black (CMYK), atau 

dengan menambahkan sedikit hitam. Sebagai contoh, warna hijau (Yellow 100%+ 

Cyan 100%) yang terlalu kuat, dapat diperlemah dengan mengurangi bobot warna 

Yellow dan Cyan sehingga tampak lebih pucat, misalnya masing-masing menjadi 

Yellow 20% dan Cyan 20%.  
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c. Jenis-jenis warna 

 Jenis-jenis warna berdasarkan pada teori tiga warna primer, tiga warna 

sekunder, dan enam warna intermediate. Kedua belas warna ini kemudian disusun 

dalam satu lingkaran. Lingkaran berisi 12 warna ini jika dibelah menjadi dua 

bagian akan memperlihatkan setengah bagian yang tergolong daerah warna panas, 

dan setengah bagian daerah warna dingin. 

 Secara terperinci pembagian berbagai warna menjadi daerah panas dan 

dingin dalam lingkaran ini adalah sebagai berikut : 

1. Merah, jingga, dan kuning. Digolongkan sebagai warna panas, kesannya 

panas dan efeknya pun panas. 

2. Biru, ungu, dan hijau. Digolongkan sebagai warna dingin, kesannya dingin 

dan efeknya juga dingin. 

3. Hijau akan menjadi hangat/panas apabila berubah ke arah hijau kekuning-

kuningan, dan ungu akan menjadi hangat jika berubah kearah ungu 

kemerah-merahan. 

4. Warna panas memberikan kesan semangat, kuat, dan aktif. Warna dingin 

memberikan kesan tenang, kalem, dan pasif. 

5. Terlalu banyak warna panas akan berkesan merangsang dan menjerit. 

Terlalu banyak warna dingin akan berkesan sedih dan melankoli. 

6. Warna panas terasa mendekat dengan kita dan terasa memperkecil ukuran. 

7. Warna panas berkomplemen dengan warna dingin, sehingga sifatnya 

kontras atau bertentangan (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2010 : 32) . 
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d. Komposisi Warna 

Tata susun warna bisa disebut komposisi warna, paduan warna, atau tata 

rupa warna. Warna merupakan salah satu unsur unsur seni, sehingga tidak bisa 

berdiri sendiri untuk mencapai keindahan, karena masih dipengaruhi unsur yang 

lain. Sehingga komposisi warna (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2010: 32) . 

B. Gelap-terang (Value)  

Perbedaan nilai gelap-terang dalam desain grafis disebut value. Kontras 

value bersifat relatif, sangat dipengaruhi oleh background dan elemen - elemen 

lain disekitarnya. Penggunaan warna-warna yang kurang kontras (low contrast 

value) dapat menciptakan kesan kalem, damai, statis, dan tenang. 

Berdasarkan nilai gelap - terang, warna dibagi menjadi beberapa 

tingakatan, mulai dari warna paling terang (putih) , sangat terang (kuning) , terang 

(kuning - oranye, kuning – hijau) , sedang (merah – oranye, merah, biru-hijau), 

sampai warna gelap (ungu) , dan paling gelap yaitu hitam. Warna-warna terang 

akan lebih terbaca jika ditempatkan pada background gelap, dan sebaliknya warna 

gelap akan lebih mudah terbaca apabila ditempatkan pada background terang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Gradasi warna Hitam-Putih  

(Sumber : Rakhmat Supriyono, 2010: 80) 



27 
 

 

 

Secara umum, kontras gelap-terang memiliki kemudahan baca lebih tinggi 

dibandingkan kontras warna (hue) . Pada desain yang dicetak hitam-putih, nilai 

gelap terang ditentukan oleh tingkat gradasi hitam – (abu – abu) - putih. Hitam 

adalah warna paling gelap, dan putih adalah warna paling terang. Antara hitam 

putih terdapat banyak tone abu-abu tua (90%, 80%) , abu - abu sedang (50%, 

40%), abu-abu muda (20%, 15%, 7%) (Rakhmat Supriyono, 2010: 80) . 

C. Tekstur (Texture) 

 Tekstur adalah nilai raba atau halus kasarnya suatu permukaan benda. 

Tekstur dapat bersifat nyata dan dapat pula tidak nyata (tekstur semu) . Tekstur 

sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras. Dikomputer tersedia 

banyak citra texture dan pattern (Rakhmat Supriyono, 2010 : 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Tekstur alam 

(Sumber : Rakhmat Supriyono, 2010: 84) 

 

 Tekstur raba adalah adalah tekstur yang dapat dirasakan indra peraba 

(ujung jari). Tekstur raba ini sinyatnya nyata, artinya dapat dilihat tampak kasar, 
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diraba pun nyata kasar. Ujung jari tidak tidak dapat ditipu. Termasuk tekstur raba 

adalah tekstur kasar-halus, licin - kasar, dan keras - lunak. 

 Tekstur lihat adalah tekstur yang dirasakan lewat panca indera 

penglihatan. Tekstur lihat ini lebih bersifat semu. Artinya tektur yang terlihat 

kasar jika diraba ternyata bisa halus. Termasuk tekstur lihat/semu adalah tekstur 

bermotif, bercorak, atau bergambar (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2010 : 120). 

 Tekstur kasar semu adalah tekstur yang kekasaran rautnya bersifat semu, 

artinya terlihat kasar tetapi jika diraba halus. Tekstur mekanik yaitu tekstur yang 

dibuat dengan alat mekanik seperti penggaris, jangka, alat foto, tipografi, cetak 

komputer. Contoh tekstur mekanik antara lain : 

a) Hasil mekanik , seperti foto-foto batu, foto-foto serat kayu, foto tekstur 

wajah nenek-nenek, hasil cetak komputer, dan lain-lain. 

b) Hasil cetakan-cetakan motif-motif hias, hasil celupan kain batik, hasil 

cetak saring pada tekstil, cap-capan, dan lain-lain. 

c) Hasil kolase, misalnya tempelan-tempelan kertas, foto, huruf-huruf, dan 

lain-lain. 

d) Bahan alam yang digosok halus seperti serat kayu, batu, dan lain-lain. 

e) Hasil cap-capan daun, kulit kayu, batu, dan lain-lain. 

Tekstur ekspresi adalah tekstur yang berproses dari penciptaan rupa, 

dimana raut dan tekstur merupakan kesatuan tak dapat dipisahkan. Teksturnya 

menjadi raut, jika teksturnya dibuang maka akan menghilangkan maksudnya. 

Tekstur jenis ini banyak dilakukan pada seni lukis, seni grafis, desain grafis, dan 

lain-lain dengan menggunakan hasil goresan tangan atau hasil mekanik (Sadjiman 

Ebdi Sanyoto, 2010 : 122 - 123). 
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D. Ukuran (Size) 

 Setiap bentuk (titik, garis, bidang, gempal) tentu memiliki ukuran, bisa 

besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. Ukuran-ukuran ini bukan 

dimaksudkan dengan besaran sentimeter atau meter, tetapi ukuran yang bersifat 

nisbi. Nisbi artinya ukuran tersebut tidak mempunyai nilai mutlak atau tetap, 

yakni bersifat relative atau tergantung pada area dimana bentuk tersebut berada. 

Ukuran dapat mempengaruhi bentuk ruang (Sadjiman Ebdi Sanyoto, 2010: 117). 

Ukuran diperhitungkan sebagai unsur desain, dengan memperhitungkan 

ukuran menurut perspektif seni, bisa diperoleh hasil-hasil keindahan tertentu. 

Diantara ukuran panjang-pendek atau tinggi-rendah dapat disusun gradasi ukuran 

yang merupakan interval tangga ukuran suatu bentuk gradasi yang dibuat tujuh 

interval tangga yang disesuaikan dalam tangga nada musik. 

 Ukuran dapat mempengaruhi bentuk ruang. Ukuran kecil tampak berada 

dibelakang/jauh, dan ukuran besar seolah di depan/ dekat, sehingga unsur ukuran 

dapat membantu membentuk ruang maya. Bentuk dengan ukuran kecil terasa 

tertelan ruang, tetapi semakin kecil dan menyendiri, atau kecil diantara ukuran 

besar-besar justru akan menarik perhatian atau menciptakan dominasi (Sadjiman 

Ebdi Sanyoto, 2010: 116 – 117). 

 

3.2 Ilustrasi    

 Pengertian ilustrasi secara luas tidak terbatas pada gambar dan foto. 

Ilustrasi bisa berupa garis, bidang, dan bahkan susunan huruf bisa disebut 

ilustrasi. Seorang desainer grafis Amerika, Herb Lubalin, sangat dikenal dunia 
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karena kepiawaiannya mengeksploitasi bentuk huruf sebagai ilustrasi (Rakhmat 

Supriyono, 2010 : 50). 

Secara umum ilustrasi adalah gambar atau foto yang bertujuan 

menjelaskan teks dan sekaligus menciptakan daya tarik. Fungsi ilustrasi adalah 

untuk memperjelas teks dan sekaligus sebagai eye-catcher. Sejalan dengan 

munculnya berbagai software pengolah gambar, saat ini telah berkembang 

berbagai jenis dan bentuk ilustrasi, tidak hanya berupa foto dan gambar manual. 

Pada prisipnya semua elemen visual dapat digunakan sebagai ilustrasi. Semua 

teknik dapat dilakukan untuk mewujudkan ide atau pesan, sekaligus sebagai alat 

untuk menyedot perhatian pembaca. Namun demikian, ilustrasi yang kurang 

berkualitas justru dapat menghancurkan citra. Ilustrasi yang efektif umumnya 

memiliki kriteria sebagai berikut :  

1. Komunikatif, informatif, mudah dipahami. 

2. Menggugah perasaan dan hasrat. 

3. Ide baru, orisinil, bukan merupakan plagiat. 

4. Foto atau gambar memiliki kualitas baik (teknik pembuatan dan nilai seni). 

Bentuk ilustrasi dalam desain komunikasi visual tidak selalu berupa 

gambar (hand – drawing) , namun bisa berupa foto, goresan abstrak, garis, warna, 

tekstur, huruf, dan sembarang elemen visual yang dapat mendukung tujuan 

komunikasi dan estetika.  

Dalam perkembangannya, ilustrasi bukan sekedar melengkapi teks. 

Seringkali ilustrasi justru merupakan senjata andalan untuk menarik perhatian 

orang (Rakhmat Supriyono, 2010 : 169 – 171) . 
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Fungsi khusus ilustrasi antara lain:  

a. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. 

b. Memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan 

ilmiah. 

c. Memberikan bayangan langkah kerja. 

d. Mengkomunikasikan cerita. 

e. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. 

f. Memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan.  

Tujuan ilustrasi Antara lain : 

a. Menangkap perhatian pembaca. 

b. Memperjelas isi yang terkandung dalam teks (body copy). 

c. Menunjukkan identitas perusahaan. 

d. Menunjukkan produk yang ditawarkan. 

e. Meyakinkan pembaca terhadap informasi yang disampaikan melalui teks. 

f. Membuat pembaca tertarik untuk membaca judul. 

g. Menonjolkan keunikan produk. 

h. Menciptakan kesan yang mendalam terhadap produk atau pengiklan. 

 

1.3 Label 

Menurut Marianner .R “label biasanya terbuat dari kertas atau film plastik 

dengan atau tanpa tambahan perekat, label dapat mencakup keseluruhan kemasan 

atau hanya dibeberapa tempat kemasan saja” (Setiowati, 2011 : 17). 
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Menurut Kotler dan Amstrong dalam buku Setiowati menjelaskan, “label 

dapat bervariasi mulai dari tanda pengenal produk yang sederhana hingga grafik 

rumit yang merupakan bagian dari kemasan. Label menampilkan beberapa fungsi.  

Pada tingkatan paling akhir, label mengidentifikasikan produk atau merek. 

Label juga menjelaskan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuatnya, 

dimana dibuat, kapan dibuat, isinya, bagaimana produk itu digunakan dan 

bagaimana cara menggunakannya dengan aman” (Setiowati, 2011 : 17). 

 

1.4 Kemasan (packaging) 

Menurut Marianne .R dan Sandra .A (dalam thesis Setiowati) menjelaskan, 

“desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, 

material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi 

produk agar produk dapat dipasarkan. Desain kemasan digunakan untuk 

membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, 

mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk satu dengan produk yang lain” 

(Setiowati, 2011 : 10). 

Sedangkan menurut Bhakti (dalam thesis Setiowati) mengatakan, 

“kemasan seharusnya merupakan kesan singkat dari citra produk yang ingin 

disampaikan oleh pabrik dan kemasan tersebut haruslah terpadu dengan fungsi 

produk. Desain kemasan memerlukan banyak pemikiran dan tentu saja bukan 

suatu hal yang mudah. Yang paling penting, kemasan tersebut harus menunjukkan 

identitas sebuah produk. Dalam banyak hal kemasan menggambarkan produk 

dimata konsumen, dan bila orang mengingat produk tersebut mereka mengingat-
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ingat kemasan tersebut, sehingga kemasan yang menghasilkan penjualan” 

(Setiowati, 2011 : 10). 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk 

suatu produk dan Tujuan kemasan antara lain meliputi : 

a. Sebagai pelindung isi (protection). Misalnya dari kerusakan, kehilangan, 

berkurangnya kadar atau isi. 

b. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), misalnya 

supaya tidak tumpah, sebagi alat pemegang, mudah meneymprotkannya 

(seperti obat nyamuk, parfum). 

c. Bermanfaat dalam pemakaian ulang (reusable), misalnya untuk diisi 

kembali (refil) atau wadah lainnya. 

d. Memberikan daya tarik (promotion), yaitu aspek artistik, warna, bentuk, 

maupun desainnya. 

e. Sebagai identitas (image) produk, misalnya berkesan kokoh/awet, lembut, 

atau mewah. 

f. Distribusi (shipping), misalnya mudah disusun, dihitung, dan ditangani. 

g. Informasi (labelling), yaitu menyangkut isi, pemakaian, dan kualitas. 
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BAB IV 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab ini menjelaskan tentang bagaimana proses awal yang dilakukan saat 

mendesain label kemasan produk makanan ringan menggunakan gambar ilustrasi 

hingga desain selesai dan siap untuk diproduksi. 

 

4.1 Observasi 

IKM Binaan Gapoktan Arjosari Makmur merupakan IKM yang 

berlokasikan di Kota Malang. IKM yang membuat produk makanan ringan 

berbahan alami dari ubi yang diolah secara higienis tanpa bahan pewarna atau 

pemanis buatan hingga menjadi makanan ringan yang khusus berlokasi di Jawa 

Timur. Untuk memperluas usaha IKM tersebut, maka IKM harus mempunyai 

nama yang sesuai dengan produk yang diperjualkan, sehingga perlu adanya 

branding agar produk yang dijual menambah daya tarik produk IKMnya dan 

mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional. Produk ubi yang 

diproduksi memiliki nama “SANDRA” dan sudah memiliki P.IRT NO : 

2153573011568-17. 

 

4.2 Identifikasi Masalah 

1. Perlunya gambar ilustrasi pada label kemasan yang unik dan mudah 

dipahami. 

2. Pentingnya perancangan konsep gambar ilustrasi yang digunakan yang 

bersifat menjual produk. 
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3. Memanfaaatkan gambar ilustrasi pada produk agar terlihat mampu 

bersaing dengan merek yang lain. 

 

4.3 Penentuan Konsep 

Berdasarkan dari data observasi, penulis menguraikan data dan hasil 

penelitian tentang permasalahan yang terlah dirumuskan pada Bab 1 yaitu 

perancangan gambar ilustrasi label kemasan makanan ringan pada Industri Kecil 

Menengah Jawa Timur. 

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik observasi yang dilakukan 

penulis untuk mencari tahu semua informasi mengenai IKM yang menjual produk 

makanan ringan dengan cara teknik wawancara untuk mendapatkan informasi 

yang lebih valid dari pengelola IKM, dokumentasi langsung dilapangan untuk 

memperkuat observasi. Kemudian berdikusi tentang konsep gambar ilustrasi yang 

digunakan untuk produk IKM tersebut dengan pemilik IKM. Lalu penulis 

mendapatkan data – data yang dibutuhkan untuk membuat label kemasan 

menggunakan gambar ilustrasi. Data-data tersebut diantaranya : 

1. Data IKM. 

2. Produk yang dijual. 

3. Segmentasi konsumen. 

4. Contact person IKM. 

5. Kriteria produk 
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Setelah semua data yang penulis peroleh, maka penulis mengisi Form 

desain yang telah disediakan oleh UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur khususnya pada bagian 

Pelayanan Desain dan kemasan produk untuk diproses menjadi sebuah desain. 

Proses desain kemasan diawali dari pengisian form pemesanan Desain atau 

Redesain oleh pemesan dengan membawa produk jadi, pemesan wajib mengisi 

data dan keterangan lainnya yang tertera di dalam form pemesanan sebagai 

berikut: 

a. Data penanggung jawab atau IKM meliputi Nama perusahaan, Nama 

penanggung jawab, Alamat Perusahaan, No telp / fax / e-mail. 

b. Informasi Dalam Kemasan meliputi Jenis Produk, Merek, Diproduksi oleh, 

Berat Bersih, Nomor Pendaftaran Pangan, Komposisi, Kode Produksi, 

Barcode, Exp Date. Ketentuan Design Kemasan meliputi Jenis Produk, 

Teknik Cetak, Varian Kemasan (apabila ada) Ukuran / Dimensi (diisi 

apabila tidak menyertakan produk & kemasan secara utuh). Secara umum 

proses desain kemasan harus memperhatikan karakteristik dari makanan 

minuman yang akan dikemas. 

Dari hasil data yang didapatkan melalui metode-metode yang telah 

dilakukan, maka terbentuklah konsep untuk pembuatan gambar ilustrasi untuk 

IKM yang menjual produk makanan ringan yang sesuai dengan kriteria produk, 

warna yang dipakai mewakili penggambaran produk yaitu makanan yang dijual, 

serta data-data lain yang diperlukan dalam penentuan konsep, terutama yang 

paling menentukan dalam menemukan konsep yaitu, berdiskusi dengan pihak 

IKM agar hasil data yang diperoleh bisa sesuai dengan keinginan. 
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Konsep merupakan fondasi utama dalam membuat suatu perancangan, 

yang dirangkai dan ditentukan sebelum proses pembuatan karya. Dalam 

pembuatan label kemasan makanan ringan dengan menggunakan gambar ilustrasi 

untuk produk IKM, maka konsep perancangan diperoleh melalui data-data yang 

telah diperoleh dari teknik yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti melalui 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Menurut hasil dan analisis data yang sudah didapat, sehingga konsep yang 

diangkat dalam pembuatan label kemasan pada produk IKM “SANDRA” adalah 

konsep unik. 

Konsep unik dalam pembuatan label kemasan pada produk IKM 

“SANDRA” diangkat sesuai dengan keinginan pihak IKM yang menginginkan 

ilustrasi label kemasan yang dapat mencerminkan bahwa produk ubi ini adalah 

produk makanan ringan yang menggunakan ubi alami yang tidak kalah enak dan 

renyah dibanding dengan yang lain. 

 Konsep unik juga diambil karena ilustrasi pada label kemasan yang unik 

dan dapat mudah dibaca, diingat oleh konsumen serta agar membuat konsumen 

untuk setia membeli produk dengan melihat gambar ilustrasi. 

 Dalam gambar ilustrasi yang akan dibuat IKM “SANDRA” konsep unik 

yang digunakan terlihat dari bentuk tampilan keseluruhan ilustrasi label kemasan 

yang menggunakan gabungan foto ubi dan gambar vector ubi. Menggunakan latar 

background ungu yang menunjukkan warna ubi ungu dan diberi ornamen, 

sedangkan untuk warna gambar vector ubi menggunakan warna ubi madu. 
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4.4 Evakuasi 

Untuk merancang sebuah label kemasan makanan ringan, harus melalui 

proses-proses analisis dan pengumpulan data yang bisa dipertanggung jawabkan, 

agar label kemasan yang dirancang memiliki unsur-unsur yang sesuai untuk IKM 

tersebut. 

 

4.5 Perancangan Karya 

 Setelah mengetahui konsep yang dipakai untuk perancangan karya, maka 

dilakukanlah tahap perancangan karya yaitu pembuatan label kemasan 

menggunakan gambar ilustrasi. Dimulai dari perancangan sketsa gambar ilustrasi 

yang ingin digunakan yang sesuai dengan konsep, lalu diakhiri dengan pembuatan 

desain digital fix. 
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Skema perancangan karya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Skema Perancangan karya 

(Sumber : Olahan Penulis, 2015) 

 

4.5.1 Warna 

Warna yang digunakan dalam gambar ilustrasi pada IKM produk yang 

menjual makanan ringan menggunakan warna yang sesuai dengan produk, 

sehingga menggambarkan kriteria produk dari IKM tersebut, sehingga warna yang 

diambil untuk backgroung menggunakan warna ungu untuk mewakili dari warna 

ubi ungu dan untuk warna yang digunakan pada gambar ilustrasi logo 

menggunakan warna coklat untuk mewakili dari warna ubi madu. Karena warna 

yang diambil sesuai dengan produk ubi yang diproduksi IKM tersebut, sehingga 

IKM tersebut dapat dijadikan salah satu IKM yang memiliki kualitas produk yang 

Mulai 

Studi Pustaka 

Identifikasi Masalah 

Perancangan Desain 

Pengolahan Data 

Selesai 

Pengumpulan Data 
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baik dan menyehatkan untuk dikonsumsi dengan menggunakan warna dari produk 

ubi. 

4.5.2 Proses Pembuatan Desain 

Membuat label kemasan dengan menggunakan gambar ilustrasi teknik 

yang digunakan ada 2, yaitu : 

A. Menggunakan teknik fotografi untuk mengambil gambar produk stik ubi 

dengan tujuan untuk memperlihatkan produk dari IKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 produk stik ubi ungu 

(Sumber : Hasil olahan penulis, 2015) 

 

B. Menggunakan gambar ilustrasi untuk gambar ubi. 

Dengan menggunakan gambar ilustrasi ubi langkah pertama yang 

dilakukan dengan menggambar sketsa ubi yang sesuai dengan produk IKM 

tersebut menggunakan pensil lalu dengan menggunakan software Corel Draw 

untuk proses akhir pembuatan gambar ilustrasi produk IKM tersebut tentunya 

sesuai kriteria dari produk dan IKM tersebut. 
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Gambar 4.2 Sketsa gambar Ilustrasi label pada kemasan produk “SANDRA stik ubi” 

(Sumber : Hasil olahan penulis, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Komputerise gambar Ilustrasi label pada kemasan produk “SANDRA stik ubi” 

(Sumber : Hasil olahan penulis, 2015) 

 

Corel Draw adalah sebuah program komputer yang melakukan editing 

pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software 

yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. Corel draw memiliki kegunaan untuk 

mengolah gambar, oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan dalam 

bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang 

membutuhkan proses visualisasi. 
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4.5.3 Implementasi Gambar Ilustrasi pada Label Kemasan  

Menggunakan Software Corel Draw, penulis memproses pembuatan 

desain gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan form desain yang telah 

disediakan, sehingga desain yang berawal dari form desain dibuat dan 

diselesaikan menggunakan Software Corel Draw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Desain gambar Ilustrasi label pada kemasan produk “SANDRA stik ubi” 

(Sumber : Hasil olahan penulis, 2015) 

 

Spesifikasi Label Kemasan : 

1. Media : Gambar Ilustrasi Label Kemasan Produk “Stik Ubi”  

2. Ukuran : 12,5 cm x 5,5 cm 

3. Teknis : Digital, dan dicetak 

4. Material : Kertas Art Paper 150gr 
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5. Deskripsi : gambar ilustrasi yang digunakan untuk mewakili produk 

makanan yang diolah, dan warna yang digunakan sesuai dengan variasi 

dari produk yang diolah. Implementasi label kemasan yang digunakan 

menggunakan tekukan, sehingga nantinya terdapat dua tampilan depan dan 

belakang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kerja Praktik merupakan kegiatan mahasiswa yang berlangsung di dunia 

kerja dan merupakan bentuk aplikasi penyelenggaraan pendidikan profesional 

yang memadukan secara sistematis antara program pendidikan dengan program 

keahlian yang diperoleh langsung melalui dunia kerja, sehingga terarah dan dapat 

mencapai tingkat keahlian profesional tertentu. melalui kegiatan Kerja Praktik 

diharapkan memberikan manfaat yang sangat berarti bagi mahasiswa dan sebuah 

pengalaman baru di dunia kerja. 

Dengan mengusung topik “Pembuatan gambar Ilustrasi pada kemasan 

makanan dan minuman produk IKM di UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.” penulis mampu 

menyelesaikan dan membuat desain label kemasan IKM menggunakan gambar 

ilustrasi dengan harapan agar menjadi referensi bagi masyarakat, serta mahasiswa 

yang ingin mengetahui pembuatan gambar Ilustrasi yang digunakan untuk 

kemasan produk makanan dan minuman, serta dapat menambah daya tarik dan 

nilai jual yang besar dalam meningkatkan nilai jual produk makanan dan 

minuman. Perkembangan kegiatan Kerja Praktik Profesi yang dilakukan 

setidaknya memberi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Semoga 

hal ini bisa sebagai pemicu semangat yang lebih tinggi lagi untuk ke depannya.  
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5.2 Saran 

 Sesuai dengan kegiatan yang telah penulis dapat di UPTI Mamin dan 

Kemasan tersebut, maka pada bagian asisten divisi desain kemasan, penulis telah 

berhasil melakukan sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Berdasarkan dengan penulis lalui selama satu bulan di UPTI Mamin dan 

Kemasan, penulis mempunyai beberapa usulan yang disarankan bagi kebaikan 

segala pihak yang terkait dengan kerja praktik ini, yakni: 

a) Pertahankan Proses kerja yang sangat baik ini. 

b) Lebih di tingkatkan lagi kebersihan tempat kerja demi kenyamanan saat 

melaksanakan proses pengerjaan. 

c) Meningkatkan sikap manajemen waktu, agar bisa mengerjakan program 

kerja lebih professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

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

Yogyakarta : andi 

 

Tinarbuko, Sumbo. 2008. Semiotika Komunikasi Visual: Metode Analisis Tanda 

dan Makna pada Karya Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: 

JALASUTRA. 

 

Griffin, Jill. 2003. Customer loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan 

Kesetiaan Pelanggan. Erlangga: Jakarta. 

 

Sutojo, Siswanto. 2004. Buku membangun citra perusahaan. Jakarta: Damar 

Mulia Pustaka. 

 


