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ABSTRAK 

 Logo atau brand pada suatu produk adalah identitas untuk menjadikan 

produk tersebut mampu bersaing dan mudah dikenal dalam benak masyarakat / 

konsumen. Di Jawa Timur sendiri sangat banyak IKM yang harus dikembangkan 

agar memiliki nilai komersil untuk produk-produknya, tidak hanya dari segi 

kualitas produk tetapi perlu diperhatikan juga dari segi branding dan media 

promosinya. Mengambil salah satu IKM di Jawa Timur yaitu “Juice Sari Mulyo” 

untuk dilakukan branding logo terhadap produknya. 

 Permasalahan pada Kerja Praktik ini adalah bagaimana merancang suatu 

logo pada IKM tersebut untuk menciptakan brand awarness agar mampu bersaing 

dengan brand lainnya yang produknya serupa. Logo dirancang sederhana dengan 

gaya desain vektor yang bertujuan agar mudah dikenal dan diingat dalam benak 

masyarakat. 

 Hasil dari pembuatan logo terhadap IKM “Sari Mulyo” ini adalah sebagai 

upaya menggembangkan IKM di Jawa Timur untuk memiliki daya saing yang 

tinggi dari segi logo / brand. logo yang dirancang ini adalah bentuk dari identitas 

produk Juice dari IKM Sari Mulyo agar dengan mudah masyarakat mengenal dan 

mengingat. 

Kata Kunci : Perancangan, Logo Vektor, Industri Kecil Menengah Juice Sari 

Mulyo.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jawa Timur memiliki banyak produk yang dihasilkan oleh Industri Kecil 

Menengah ( IKM ) tentu saja persaingan dari hari ke hari semakin bertambah dan 

mengharuskan bagi pelaku IKM untuk mampu bersaing di pasar. 

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. 

Oleh sebab itu perancangan logo memiliki peran penting untuk 

memperkenalkan suatu produk / perusahaan agar mampu bersaing dan bisa 

dengan mudah diterima serta diingat oleh masyarakat, hal ini tentu penting untuk 

menjadikan suatu produk / perusahaan semakin berkembang pesat di pasaran dan 

bisa mendapatkan keuntungan. 

Dalam upaya meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah ( IKM ) di 

profinsi jawa timur maka perlu adanya konsep perancangan logo yang bisa 

meningatkan nilai jual suatu produk dan mudah dikenal serta diingat masyarakat, 

telah terbentuk judul laporan kerja praktek “Perancangan logo bagi Industri Kecil 

Menengah berbasis Vektor”, logo yang dirancang berbasis vektor ini akan 

menimbulkan kesan sederhana agar mampu dikenal dan diingat oleh masyarakat, 
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sehingga menjadikan suatu produk / perusahaan mampu bersaing dengan brand-

brand lainnya. 

Tujuan perancangan logo pada IKM ini dalam upaya selain untuk memenuhi 

judul projek laporan kerja praktek namun juga dapat melatih kemampuan peneliti 

untuk melakukan penelitian bagaimana perancangan logo berbasis vektor yang 

muda dikenal dan diingat di benak masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana merancang sebuah logo yang memiliki daya saing tinggi dan bisa 

menciptakan brand awareness bagi IKM “Juice Sari Mulyo” 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas, maka Pembatasan Masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Perancangan dan observasi difokuskan untuk mendesain logo berbasis vektor  

    bagi IKM Juice Sari Mulyo Bojonegoro – Jawa Timur 

1.4 Tujuan 

Adapun kerja praktek ini memiliki tujuan yang akan dicapai adalah membuat 

“Perancangan logo bagi Industri Kecil Menengah berbasis Vektor”. Agar suatu 

produk/perusahaan IKM mampu mersaing dan mudah dikenal lewat desain logo 

yang diterapkan. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

Dari laporan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dalam membuat desain logo 

perusahaan ataupun sebuah produk guna meningkatkan brand image di benak 

masyarakat. Dan sebagai perbandingan perancangan logo berbasis vektor dengan 

perusahaan atau produk lain. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Sebagai media pendukung promosi sebuah produk yang dapat 

diimplementasikan untuk menarik minat klien dan membeli produk Juice Sari 

Mulyo dan menggembangkan IKM. 

1.6 Pelaksanaan 

Kerja Praktik ini dilaksanakan di UPTI MAMIN & Kemasan Sidoarjo, sebagai 

desain grafis. Lokasi beralamatkan di Jl. Raya Trosobo KM 20 Taman Sidoarjo. 

Telp. 031-7884056. Waktu pelasanaannya dimulai dari tanggal 6 Juli 2015 sampai 

6 Agustus 2015 dari hari senin sampai jumat, mulai dari pukul 08.00 WIB – 17.00 

WIB.  

Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di UPTI 

MAMIN & Kemasan adalah : 

1. Mengumpulkan referensi desain logo dan beserta data IKM. 

2. Membuat konsep/perancangan desain dan layout label serta melakukan revisi. 

3. Mengaplikasikan desain ke desain kemasan untuk ilustrasinya.  
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1.7 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini akan disusun sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada Bab pertama ini ada beberapa materi yang akan diuraikan, seperti 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, 

Pelaksanaan dan Sistematika Penulisan yang menjelaskan tentang permasalahan 

yang ada di dalam perusahaan sehingga menjadi penyebab dilakukannya Kerja 

Praktik. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada Bab kedua ini berisi tentang penjelasan umum tentang gambaran 

perusahaan tempat Kerja Praktik ini, yaitu gambaran umum tentang PT. Genthong 

Agung Lestari. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ketiga ini akan dijelaskan tentang berbagai macam teori, konsep 

dan pengertian yang menjadi dasar dalam pembuatan desain website. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Pada Bab keempat ini merupakan hasil implementasi karya dan penjelasan 

tentang makna yang ada di dalam karya yang dirancang dalam kerja praktik. 
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BAB V : PENUTUP 

Pada Bab kelima ini akan dijelaskan beberapa hal, meliputi : 

6.1 Kesimpulan 

 Bagian ini akan dijelaskan inti sari dari keseluruhan kegiatan selama Kerja 

Praktik, khususnya akan dijabarkan secara singkat dari masalah yang diangkat 

atau dikerjakan. 

6.2 Saran 

 Bagian ini akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan selama Kerja 

Praktik berlangsung. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar pustaka berisi tentang daftar referensi yang digunakan sebagai dasar 

dalam pelaksanaan Kerja Praktik, bisa berupa buku, koran, majalah, e-book, dan 

lain-lain.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  PERUSAHAAN 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

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 % dan 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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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 & Kemasan 

Sumber : UPTI MAMIN & Kemasan 

 

2.2 konsep pendirian 

a. Tempat pelayanan jasa pengemasan produk makanan minuman dengan teknik  

    otomatis dan semi otomatis  

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

c. Tempat informasi bahan pangan dan kemasan, produk pangan, keamanan   

    pangan, alat, mesin, proses kemasan, produk kemasan,  

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

    IJIN EDAR, HEALTH CERTIFICATE, LABEL HALAL, MEREK,   

    BARCODE 

e. Membantu akses ke Lembaga terkait pembiayaan permodalan melalui Bank,   

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

   GAPMMI, Kementerian Hukum dan HAM, 
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2.3 Tujuan 

a. Meningkatkan pelayanan publik. 

b. Meningkatkan daya saing produk industri makanan dan minuman. 

c. Meningkatkan kualitas desain kemasan produk makanan dan minuman  

    Pembuatan kemasan dan tampilan produk  makanan dan minuman (identitas     

    merk, logo serta etiket). 

d. Meningkatkan nilai tambah industri makanan, minuman dan kemasan. 

e. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan para pelaku usaha industri  

    makanan dan minuman melalui kegiatan pelatihan. 

f. Meningkatkan pertumbuhan unit usaha, volume produksi, nilai investasi dan  

    nilai produksi industri makanan dan minuman. 

g. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor  industri makanan, minuman dan  

    kemasan2.4 Struktur Perusahaan. 

2.4 Sasaran 

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

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

    makanan, minuman, dll. 

 

 

 

2.5 Visi dan Misi 

 

1. Visi: 
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“Jawa Timur sebagai pusat industri makanan, minuman dan kemasan 

terkemuka, berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak utama 

perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat” 

2. Misi : 

- Meningkatkan pelayanan publik; 

- Meningkatkan pembinaan dibidang industri makanan, minuman dan 

kemasan; 

- Meningkatkan pengembangan teknologi di bidang industri makanan, 

minuman dan kemasan;  

- Meningkatkan kegiatan pelayanan  teknis dibidang industri makanan, 

minuman dan kemasan; 

- Meningkatkan bimbingan teknologi industri makanan, minuman dan 

desain kemasan.  

2.6 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 
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4. Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

 

1) 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. 

2) Tugas Sub Bagian Tata Usaha 

1) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan      

kearsipan. 

2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian  

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan  

4) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor  

5) Melaksanakan pelayanan masyarakat  

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 

3) Tugas Seksi Pelayanan Tekinis : 

1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan dibidang  makanan  

    minuman dan kemasan.  

2) Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang industri makanan minuman dan  

    kemasan. 

3) Melaksanakan bimbingan teknologi industri makanan minuman dan desain  

    kemasan. 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 

4) Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas : 

• Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang  pembinaan dan  
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  pengembangan industri makanan minuman dan kemasan . 

• Melaksanakan pembinaan dibidang industri makanan minuman dan kemasan.  

• Melaksanakan pengembangan teknologi dibidang industri  makanan minuman  

   dan kemasan.  

• Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 

 

2.7 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.2 bagan struktur organisasi UPTI MAMIN & Kemasan 

                            (sumber : UPTI MAMIN & Kemasan)   

URUSAN 

PERLENGKAPAN,PERA

LATAN KANTOR 

 

BENDAHARA 

PENERIMAAN 

PEMBANTU 

 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 
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2.9 Pelayanan 

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 

 

Tabel Pelayanan UPTI MAMIN & Kemasan: 

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 
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No Jenis Pelayanan Uraian 

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 & 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 

 

2.9 Desain Baru Kemasan 

Jasa desain diberikan ketika UKM 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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Contoh : 

                           

     Sebelum                                                  Sesudah 

      Gambar 2.3 contoh redesain kemasan produk makanan UKM 

                         (sumber : Hasil dokumentasi penulis) 

 

2.10 Re-Desain Kemasan 

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

lebih indah, menarik, memiliki nilai komersil yang tinggi dan meningkatkandaya 

saing produk.  

 

                                            

   Gambar 2.4 contoh redesain kemasan & logo produk makanan UKM 

                         (sumber : Hasil dokumentasi penulis)  
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2.11 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, berikut uraiannya : 

Gambar 2.5 bagan proses desain kemasan UPTI MAMIN & KEMASAN 

(sumber : UPTI MAMIN & Kemasan) 

 

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 UKM 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 . 
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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 : 

Formulir pemesanan Desain Kemasan 

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

 

 

     Gambar 2.6 form pemesanan desain kemasan 

          ( sumber : Hasil dokumentasi penulis ) 

 

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.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Pengertian Logo 

Logo adalah demonstrasi grafis dari lambang, simbol atau merek dagang 

yang menjadi ciri khas organisasi nirlaba atau non-profit. Ini adalah tanda, gambar 

atau tipografi yang mewakili sebuah organisasi. Merancang Logo merupakan 

perpaduan indah dari kemampuan kreatif dan teknis.nSeorang desainer logo tidak 

hanya harus fasih dengan kebiasaan  tetapi juga memiliki pengetahuan teknis dan 

keahlian. Sebuah logo adalah wajah perusahaan yang mewujudkan identitasnya. 

Ini mencerminkan sifat, visi dan tujuan perusahaan. Setiap merek dagang berbeda 

dan unik dari yang lain, sehingga calon pelanggan mampu membedakan produk 

pengusaha atau jasa dari yang rekannya. Hal ini juga berperan dalam menarik 

pelanggan untuk produk atau jasa perusahaan. Sebuah pebisnis mampu 

mempromosikan perusahaannya di mana saja dengan mencetak logo perusahaan 

atau sastra stasioner. Karena fungsi dari logo, itu merupakan bagian integral dari 

proses branding. Dengan kata lain, pemasar menggunakan logo dalam segala 

bentuk promosi perusahaan. Sebuah logo yang dirancang dengan baik memikat 

penampil untuk produk atau layanan Anda. Ini terdiri dari desain ditiru yang 

membedakan produk dari produk pesaing. Seorang desainer logo harus membuat 

logo visual menarik yang lebih mudah untuk memahami untuk klien potensial. Ini 

menyajikan alat promosi yang efektif yang tidak hanya mencerminkan tujuan 

perusahaan, tetapi juga mempromosikan barang dan jasa. 
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3.2 Pengertian Vektor 

Obyek berbasis vektor adalah sebuah gambar yang terbentuk dari garis dan 

kurva termasuk warna dan letak posisi. Grafis jenis vektor merupakan 

perkembangan dari sistem grafis bitmap (digital). Grafis ini tidak tergantung pada 

banyaknya pixel penyusunannya dan kondisi monitor karena tampilan vektor 

tersusun atas garis-garis. 

Kelebihan gambar vektor : 

- Ukuran file yang dihasilkan kecil, sehingga menghemat memory   

  penyimpanan.  

- Objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa  

  menurunkan mutu tampilannya.  

- Dapat dicetak pada resolusi tertingi printer Anda.  

- Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah  

  dan menyenangkan. 

Program aplikasi untuk membuat grafis vektor dan bitmap itu banyak sekali 

macamnya, seperti Page Maker, Corel Photo Paint, CorelDraw, Adobe Photoshop 

dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi yang akan dibahas disini program 

aplikasi CorelDraw dan Adobe Photoshop. 

3.3 Pengertian Typografi 

Dalam dunia desain, tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk 

menyusun bahan publikasi dengan menggunakann huruf cetak. Rangkaian huruf 

dalam sebuah kata atau kalimat bukan saja bisa berarti suatu makna yang 

mengacu pada suatu objek atau gagasan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk 

menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. Pemilihan jenis huruf 
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disesuaikan dengan citra yang ingin diungkapkan. Dalam buku pengantar Desain 

Komunikasi Visual (Adi Kusrianto, 191) Lazlo Maholy berpendapat bahwa 

tipografi adalah alat komunikasi. Oleh karena itu tipografi harus bisa 

berkomunikasi dalam bentuknya yang paling kuat, jelas, dan terbaca (legibility). 

Eksekusi terhadap desain tipografi dalam merancang grafis pada aspek legibility 

akan mencapai hasil yang baik bila melalui proses investigasi terhadap makna 

naskah, alasan kenapa naskah berlu dibaca, dan siapa yang membacanya. 

3.4 Pengertian Layout 

Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan 

kedalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Dalam layout 

terdapat beberapa unsur penting, diantaranya: huruf/tipografi, kata, baris, kolom, 

garis, ornamen, gambar, foto, dan warna. Sebuah layout yang menarik bisa jadi 

merupakan layout yang cantik, mengejutkan menghibur, aneh, bisa jadi malah 

sederhana dan lugas. Untuk pemilihan image yang akan ditampilkan dalam 

sebuah layout dapat melakukan pendekatan melalui target audince yang akan 

melihat layout tersebut. 

Prinsip-prinsip sebuah layout:  

1.Balance (seimbang) Merupakan keseimbangan yang membantu menentukan 

ukuran dan perauran setiap bagian dalam layout.  

2.Rhytm (irama) Merupakan bentuk yang dihasilkan dengan melakukan 

pengulangan elemen secara bervariasi.  

3.Emphasis (tidak berat) Dalam upaya menarik perhatian pambaca, setiap pesan 

pada layout harus memiliki daya tarik yang tinggi, agar khalayak yang melihatnya 

tidak cepat berpaling.  
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4. Unity (kesatuan) Keseluruhan elemen pada sebuah layout harus saling 

memiliki  

    kesatuan satu sama lainnya Frank F. Jefkin (1997). 

 3.5 Elemen Dasar Desain 

Elemen atau unsur merupakan bagian dari suatu karya desain karena elemen-

elemen tersebut saling berhubungan dan masing-masing memiliki sikap tertentu 

terhadap yang lainnya. Elemen-elemen visual tersusun dalam satu bentuk 

organisasi dasar prinsip-prinsip desain. Dalam sebuah desain terdapat beberapa 

unsur atau elemen yang diperlukan, diantaranya:  

1. Titik  

Titik merupakan salah satu unsur visual yang dimensi memanjang dan melebarnya 

dianggap tidak berarti. Titik merupakan bagian kecil dari garis, karena pada 

dasarnya suatu garis dibentuk oleh adanya hubungan titik-titik yang sangat dekat.  

2. Garis  

Garis dikenal sebagai goresan atau coretan, dan batas limit suatu bidang atau 

warna. Ciri khas dari garis adalah terdapatnya arah serta dimensi memanjang. 

Garis memiliki fungsi tertentu yang pada dasarnya digunakan untuk mengarahkan 

gerakan mata. Garis terdiri dari empat macam, yakni garis vertikal, horizontal, 

diagonal, dan garis yang berbentuk gelombang.  

3. Bidang  

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Bidang bisa 

dihadirkan dengan menyusun titik maupun garis dalam kepadatan tertentu, serta 

dengan mempertemukan potongan hasil goresan serta garis.  
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4. Ruang  

Ruang lebih mengarah pada perwujutan tiga dimensi sehingga ruang dapat dibagi 

dua, yaitu ruang nyata dan semu.  

5. Warna  

Warna merupakan elemen desain yang sangat berpengaruh terhadap desain, 

karena akan membuat suatu komposisi desain tampak lebih menarik.  

6. Tekstur  

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Pengertian lain menyebutkan 

bahwa tekstur merupakan gambaran dari suatu permukaan benda. Dalam 

penerapannya tekstur dapat berpengaruh terhadap unsur visual lainnya, yaitu 

kejelasan titik, kualitas garis, keluasan bidang dan ruang, serta intensitas warna.  

3.6 Teori Tipografi 

Pemilihan jenis dan karakter huruf, serta pengelolaannya akan sangat 

menentukan keberhasilan desain komunikasi visual. Dibaca tidaknya sebuah 

pesan tergantung pada penggunaaan huruf (typeface) dan cara penyusunannnya. 

Informasi semenarik apapun, bisa tidak dilirik pembaca karena disampaikan 

dengan tipografi yang buruk, Supriyono (2010:19). 

Berdasarkan sejarah perkembangannya, huruf dapat digolongkan menjadi 

tujuh gaya/style, yaitu :  

a. Huruf klasik : Bentuknya cukup menarik dan sampai sekarang masih banyak 

digunakan untuk teks karena memiliki kemudahan baca (readability)cukup 

tinggi. Salah satu contoh gaya huruf ini adalah Garamond . 
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b. Huruf Transisi : Font yang termasuk jenis ini adalah Baskerville dan sering 

dipakai untuk judul.  

c. Huruf Modern Roman : Font yang termasuk dalam Modern Romanantara           

    lainBodoni.Huruf ini sudah jarang digunakan untuk teks karena ketebalan tubuh 

huruf sangat kontras, bagian yang vertical tebal, garis horizontal dan serifnya 

sangat tipis sehingga sulit dibaca dan bahkan sering tidak terbaca. 

d. Huruf sans serif : Memiliki bagian-bagian yang sama tebalnya dan tidak   

    memiliki kaki/ serif/ kait. Contoh huruf sans serif antara lain Arial, Helvetica, 

Univers, Futura, dan Gill Sans. Huruf ini kurang tepat digunakan untuk teks 

yang panjang karena dapat melelahkan pembaca, namun cukup efektif untuk 

penulisan judul atau teks yang pendek. Huruf ini sering digunakan dalam buku 

dan majalah karena memiliki citra dinamis dan simpel.  

e. Huruf Berkait balok : huruf Egyptian memiliki kait berbentuk balok yang   

    ketebalannya hampir sama dengan tubuh huruf sehingga terkesan elegan, 

jantan, dan kaku.  

f. Huruf tulis (script) : Jenis huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand-writing), 

sangat sulit dibaca dan melelahkan jika dipakai untuk teks yang panjang. 

g. Huruf hiasan (Decorative) : Huruf ini bukan termasuk huruf teks sehingga  

sangat tidak tepat jika digunakan dalam teks panjang. Huruf ini lebih cocok 

untuk satu kata atau judul yang pendek, Anggraini, Lia dan Kirana Nathalia 

(2014:58-63). 

Unsur-unsur desain Elemen-elemen desain Supriyono (2010:57) menyatakan : 

- Garis (Line) 

- Bidang (Shape) 
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- Warna (Color) 

- Gelap Terang (Value) 

- Tekstur (Texture) 

- Ukuran (Size) (Supriyono, 2010:57). 

3.7 Teori Warna 

Disadari atau tidak, warna memainkan peran yang sangat besar dalam 

pengambilan keputusan saat membeli barang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Institute for Color Research di Amerika (sebuah Institut 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%-nya didasari oleh warna, Rustan ( 2013:72). 

Marian L. David dalam bukunya Visual Design in Dress (1987:119), 

menggolongkan warna menjadi dua, yaitu warna eksternal dan internal. Warna 

eksternal adalah warna yang bersifat fisika dan faali, sedangkan warna internal 

adalah warna sebagai persepsi manusia, cara manusia melihat warna kemudian 

mengolahnya di otak dan cara mengekspresikannya.  

Sudah umum diketahui bahwa warna dapat mempengaruhi jiwa manusia 

dengan kuat atau dapat mempengaruhi emosi manusia. Warna dapat pula 

menggambarkan suasana hati seseorang. Pada seni sastra baik sastra lama maupun 

sastra modern, puisi atau prosa, sering terungkap perihal warna baik sebagai 

kiasan atau sebagai perumpamaan, Dramaprawira (2002:30). 

Warna dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu : 

- Hue : pembagian warna berdasarkan nama-nama warna seperti merah, biru, 

hijau, kuning dan seterusnya. 
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-Value :terang gelapnya warna. 

-Intensity :tingkat kemurnian atau kejernihan warna. 

Secara visual warna dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu warna dingin 

dan warna panas. Warna-warna dingin seperti hijau, biru, biru-hijau, biru-ungu, 

dan ungu dapat memberikan kesan pasif, statis, kalem, damai dan secara umum 

kurang mencolok. Warna-warna panas seperti merah, merah-oranye, oranye, 

kuning-oranye, kuning, kuning-hijau, dan merah-ungu memiliki kesan hangat, 

dinamis, aktif dan mengundang perhatian, Dramaprawira (2002:77-81). 

3.8 Teori Prinsip Desain 

Ada beberapa jurus layout yang dalam ilmu desain komunikasi visual sering 

disebut prinsip-prinsip desain . Rumus klasik ini perlu dipahami karena cukup 

efektif sebagai panduan kerja maupun sebagai konsep desain. Prinsip-prinsip 

desain tersebut adalah :  

1.Keseimbangan (balance) : pembagian sama berat, baik secara visual maupun 

optik. Komposisi desain dapat dikatakan seimbang apabila objek di bagian kiri 

dan kanan terkesan sama berat. Ada dua pendekatan untuk menciptakan balance 

yaitu dengan membagi sama berat kiri-kanan atau atas-bawah secara simetris atau 

setara, disebut keseimbangan formal . Keseimbangan yang kedua adalah 

keseimbangan asimetris.  

2. Tekanan (emphasis) : Penekanan atau penonjolan objek ini bisa dilakukan 

dengan beberapa cara seperti dengan menggunakan warna mencolok, ukuran foto 

/ ilustrasi dibuat paling besar, menggunakan huruf sans serif  ukuran besar, arah 

diagonal, dan dibuat dan dibuat berbeda dengan elemen-elemen desain lain.  
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3.Irama (Rhytm) : Irama adalah polalayoutyang dibuat dengan cara menyusun 

elemen-elemen visual secara berulang-ulang yang berupa repetisi dan variasi.  

4.Kesatuan (unity) : Desain dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak 

harmonis, ada kesatuan antara tipografi, ilustrasi, warna dan unsur-unsur desain 

lainnya, Supriyono (2010:105).  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Observasi 

IKM juice sari mulyo adalah sebuah industri kecil menengah yang ada di Jawa 

Timur tepatnya berada di Bojonegoro, dengan menyediakan banyak varian buah 

segar yang diolah menjadi minuman jus buah. Asli tanpa menggunakan pewarna, 

pengawet dan pemanis buatan. Diolah secara higienis, segar dan menyehatkan, 

selain itu menyediakan pula layanan jasa pengiriman produk tanpa dipungut biaya 

pengirimnya. Untuk memperluas usaha IKM tersebut IKM ini memiliki nama 

yaitu “Juice Sari Mulyo” sesuai dengan produk yang diperjualkan. IKM ini sudah 

memiliki No PIRT Dinkes yaitu 23352201049519. Untuk bisa bersaing seperti 

IKM lain nya IKM juice sari mulyo ini juga memerlukan adanya branding yang 

bisa membuat IKM nya semakin dikenal dan bisa bersaing dengan yang lainnya, 

seperti desain logo, label dan kemasan adalah yang mereka butuhkan untuk 

menjadikan IKM nya bisa maju dengan begitu pesat dengan pesaing-pesaingnya. 

4.2 Identifikasi Masalah 

-  Perlunya pembuatan logo yang tidak mengandung tingkat kerumitan      

   tinggi untuk dipahami. 

-  Pentingnya perancangan konsep desain logo yang bisa memiliki   

sifat komersil / menjual. 

-  Pemanfaatan desain logo yang minimalis namun tetap mewah    

   merupakan salah satu cara untuk membuat suatu produk mampu  
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   bersaing dengan merek lain terkemuka 

4.3 Penentuan Konsep 

Berdasarkan data observasi, penulis menguraikan data dan hasil penelitian 

tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab l yaitu Perancangan logo 

berbasis vektor pada industri kecil menengah juice sari mulyo bojonegoro jawa 

timur. 

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik observasi yang dilakukan penulis 

untuk mencari tahu semua informasi mengenai IKM juice sari mulyo dengan cara 

mengunjungi IKM, lalu dilanjutkan dengan teknik wawancara non formal untuk 

mendapatkan informasi yang lebih valid dari pengelola IKM, dokumentasi 

langsung dilapangan untuk memperkuat observasi. Kemudian berdikusi tentang 

konsep logo untuk produk juice sari mulyo dengan pemilik IKM dalam 

pembahasan diskusi ini sendiri terfokus pada desain logo berbasis vektor untuk 

mendukung promosi produk, yang dikaitkan dengan unsur atau identifikasi 

masalah yang berhubungan dengan IKM. 

Lalu penulis mendapatkan data – data yang dibutuhkan untuk membuat desain 

logo. 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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Dari hasil data yang didapatkan melalui metode-metode yang telah dilakukan, 

maka terbentuklah konsep untuk pembuatan desain logo untuk produk IKM juice 

sari mulyo sesuai dengan kriteria produk, warna yang dipakai mewakili 

penggambaran produk yaitu minuman jus buah segar, 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. 

Konsep merupakan fondasi utama dalam membuat suatu perancangan, yang 

dirangkai dan ditentukan sebelum proses pembuatan karya. Dalam pembuatan 

desain logo produk IKM juice sari mulyo 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 desain desain logo produk IKM juice sari mulyo 

adalah konsep simple dan premium. 

1. Simple 

Konsep simple dalam pembuatan desain desain logo produk IKM juice sari 

mulyo diangkat sesuai dengan keinginan pihak IKM yang menginginkan logo 

dapat mencerminkan bahwa produk juice sari mulyo ini adalah produk minuman 

jus buah yang tidak kalah dengan produk jus yang lainnya 

Konsep simple juga diambil karena desain yang simple dapat mudah dibaca, 

diingat oleh konsumen serta agar membuat konsumen untuk setia membeli produk 

dengan hanya melihat logo produk. 
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Dalam desain logo yang akan dibuat untuk IKM juice sari mulyo, konsep 

simple yang digunakan terlihat dari bentuk desain tampilan logo keseluruhan yang 

hanya dibuat sangat sederhana dengan menggunakan logotype dan shape satu 

macam sebagai latar logo. Lalu dari segi warna yang dipakai dalam logo, hanya 

menggunakan 2 warna tanpa gradasi sehingga terlihat simple tetapi tetap menarik 

dan mudah dibaca. Font yang digunakan dalam logo produk juice sari mulyo 

adalah font dengan ketebalan sehingga font mudah dibaca. 

2. Premium 

Konsep premium diangkat berdasarkan kriteria produk yang dijual oleh IKM 

tersebut yaitu jus buah segar dan menyehatkan. premium digambarkan dengan 

pola desain yang tidak banyak menggunakan elemen desain dan terlihat sangat 

menonjol desainya yang mendominasi produknya. Menggunakan pola geometris 

di dalamnya sehingga kompisisi yang tercipta sangat harmonis dan sedap 

dipandang. 

Premium memiliki arti yang bersifat mengarah kepada kualitas yang baik dan 

tiada tanding. Konsep premium dalam desain berarti mengesankan bahwa desain 

itu berorientasi untuk mengutamakan kualitas produk yang ditawarkan pada 

konsumen. 

Dalam pembuatan desain logo yang akan dibuat, konsep premium terlihat dari 

satu kesatuan bentuk logo yang sangat harmonis dan sederhana.  

4.4 Analisis 

Analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT, sebagai berikut : 
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A. Streght 

IKM juice sari mulyo ini memiliki banyak varian buah dan sari minuman 

tradisional, hampir semua jenis buah mencangkup dalam pilihan rasa juicenya, 

tidak hanya itu namun disini juga menyediakan pelayanan jasa kirim/order untuk 

di antarkan sesuai pemesanan konsumen. 

B. Weakness 

Namun kelemahan yang dimiliki IKM tersebut yaitu jika buah itu tidak panen 

berdasarkan musim, maka buah itu tidak menjadi daftar varian yang bisa dipilih 

oleh konsumen, jadi menunggu sampai buah itu memang sudah musim apa bila 

kehabisan persediaan. 

C. Opportunity 

Jika pelayanan yang baik diberikan dan dengan nilai tambah pelayanan jasa 

makin ditingkatkan, maka besar kemungkinan IKM juice sari mulyo ini bisa 

menembus pasaran yang lebih luas lagi untuk pengiriman produknya dan 

menjadikan IKM tersebut mampu bersaing di lokal ataupun skala internasional 

D. Threats  

Jika buah beberapa buah tidak musim panen maka ancaman dari IKM tersebut 

akan sedikit mengurangi konsumen yang berlangganan, selain itu adanya kendala 

yang tidak diduga dari pelayanan pengiriman produk. 
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4.5 Evakuasi  

Untuk merancang sebuah logo berbasis vektor bagi IKM juice sari mulyo 

harus melalui proses-proses analisis dan pengumpulan data yang bisa 

dipertanggung jawabkan, agar logo yang kita rancang memiliki unsur-unsur yang 

sesuai untuk IKM tersebut 

4.6 Sintesis  

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa IKM juice sari mulyo 

memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang seimbang, oleh karna 

itu diperlukan perancangan logo berbasis vektor yang sesuai dengan data yang 

tepat, akurat dan terpercaya. 

Dari simpulan sintesis yang muncul adalah :  

- logo adalah suatu identitas 

- logo adalah target konsumen 

- logo adalah pencitraan 

4.7 Perancangan Karya 

Setelah mengetahui konsep yang dipakai untuk perancangan karya, maka 

dilakukanlah tahap perancangan karya yaitu pembuatan desain logo. Dimulai dari 

perancangan sketsa logo yang ingin digunakan yang sesuai dengan konsep, lalu 

diakhiri dengan pembuatan desain digital fix. 
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Skema perancangan karya : 

 

Gambar 4.1 Skema Perancangan Karya 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 

- Warna 

Pemilihan warna dalam desain logo pada produk IKM juice sari mulyo 

menggunakan warna hijau dan kuning pudar sebagai warna teksnya, dengan 

pertimbangan warna hijau adalah warna yang menggambarkan kriteria produk 

dari IKM. Selain itu, warna kuning pudar dapat dimaknai dengan rasa gembira 



34 

 
 

dan kecerahan untuk mewakili dari manfaat produk tersebut. Dimana IKM ini 

dapat dijadikan salah satu IKM yang memiliki kualitas produk yang baik dan 

menyehatkan untuk dikonsumsi. Warna yang digunakan tidak mengandung warna 

gradasi, karena untuk mendukung konsep awal yang mengarah pada konsep 

simple.  

- Tipografi 

Pemilihan jenis dan karakter huruf, serta pengelolaannya akan sangat menentukan 

keberhasilan desain komunikasi visual. Dibaca tidaknya sebuah pesan tergantung 

pada penggunaaan huruf (typeface) dan cara penyusunannnya. Informasi 

semenarik apapun, bisa tidak dilirik pembaca karena disampaikan dengan 

tipografi yang buruk (http://www.academia.edu). 

Jenis tipografi yang digunakan dalam pembuatan desain logo ini adalah tipografi 

yang memiliki ketebalan, sehingga tingkat terbacanya sangat mudah dan cepat 

tersampaikan untuk pesan yang ada didalamnya. Selain itu, tipografi yang 

digunakan untuk tulisan tentang produknya yaitu menggunakan font latin hasil 

olahan penulis, karena untuk menggambarkan produk ini adalah produk minuman.
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4.7.1 Sketsa logo fix 

 

Gambar 4.2 sketsa logo juice sari mulyo 

          Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 

 

 

4.7.2 Logo komputerise 

 

 

     Gambar 4.3 desain logo juice sari mulyo 

          Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 
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4.7.3 Spesifikasi logo : 

- Media : Desain Logo  

- Ukuran : A3 

- Teknis : Digital, tempel (sticker) dan dicetak 

- Material : kertas label atau sticker 

- Deskripsi : logo digunakan untuk mewakili brand IKM juice sari mulyo 

dengan diteraokan dalam desain lebel. 

- Challenge : 

Masyarakat akan selalu dengan mudah mengingat logo ini sebagai brand dari 

IKM juice sari mulyo, sehingga mampu membuat IKM tersebut berkembang 

sangat cepat untuk mampu bersaing dengan brand yang lainnya. 

- Strategy :  

Logo yang sangat menarik karena dikemas dengan sederhana namun sangat 

menonjolkan nama dari IKM tersebut, sehingga akan sangat bisa bersaing 

dengan IKM yang lainnya. Namun lewat logo masyarakat akan mudah 

mengingatnya dan terkenang. 

- Solution : 

Logo yang didesain sesuai konsep dari karakter IKM maka IKM ini akan 

terbangun citra positifnya di benak masyarakat luas bahwa dengan melihat 

logo saja masyarakat bisa mengetahui bahwa itu adalah produk minuman juice 

yang dijual. 
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4.7.3 Implementasi logo pada desain label 

 

                       Gambar 4.3 Implementasi desain logo juice sari mulyo 

          Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2015 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kerja Praktek merupakan suatu 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. Dengan melalui 

kegiatan Kerja Praktek ini memberikan manfaat yang sangat berarti bagi 

mahasiswa dan sebuah pengalaman baru di dunia kerja. 

Dengan mengusung topik “Perancangan Logo Berbasis Vektor Pada Industri 

Kecil Menengah Juice Sari Mulyo Bojonegoro – Jawa Timur” penulis mampu 

menyelesaikan dan membuat perancangan desain logo yang berbasis vektor untuk 

IKM dengan harapan agar brand / merek produk dengan mudah dikenal dibenak 

masyarakat luas karna desain yang minimalis / simple dan premium namun 

mampu menciptakan awareness dan bersaing dengan brand / merek lainnya. Dan 

perkembangan kegiatan Kerja Praktek Profesi yang dilakukan setidaknya 

memberi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Dan hal ini semoga 

akan bisa memicu semangat yang lebih tinggi lagi untuk ke depannya. 

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. 
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Berdasarkan apa yang telah penulis lalui selama satu bulan di UPTI Mamin 

dan Kemasan, penulis mempunyai beberapa usulan yang disarankan bagi 

kebaikan segala pihak yang terkait, yakni: 

a) Harus dipertahankan proses kerja yang sangat baik ini. 

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

    melaksanakan proses pekerjaan. 

c) Serta selalu bisa untuk meningkatkan sikap manajemen waktu, agar bisa     

    mengerjakan program kerja lebih professional.  
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