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ABSTRAK

ABSTRAK

PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu perusahaan di bawah naungan PT.
Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang produsen pupuk di Indonesia. Dalam kurun
waktu dekat PT. Petrokimia Gresik akan meluncurkan sebuah produk baru, yang
nantinya akan membutuhkan desain kemasan yang baru juga, Produk tersebut adalah
produk beras yang bernama Healthi Rice, Dengan membantu perancangan desain
kemasan tersebut, maka diharapkan dapat menemukan tampilan baru dan seuai
dengan kriteria produk.
Untuk merancang desain kemasan tersebut, penulis menggunakan data dari
pihak perusahaan dan beberapa data yang ada di internet sebagai bahan referensi, agar
desain tersebut dapat di buat dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan layak untuk di
aplikasikan. Setelah mendapatkan data-data, dilanjutkan dengan proses desain
(konsep, software, warna, tipografi, dan lain-lain). Dari proses tersebut menghasilkan
final desain, yang nantinya dapat diterapkan oleh perusahaan.
Media yang dibutuhkan di sini berupa file yang berbentuk (.ai) (Adobe
Illustrator). Format ini dipilih agar dapat digunakan sewaktu-waktu oleh perusahaan
dan memudahkan pihak perusahaan ketika ingin mencetak secara langsung melalui
jasa percetakan.
Surabaya, 14 Juli 2017

Aulia Azharuddin Ahmady
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BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
PT. Petrokimia Gresik adalah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak

dibidang pupuk terbesar di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek
Petrokimia Surabaya (1962). Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal
10 Agustus 1964. Perusahaan ini meluncurkan sebuah produk baru, sehingga
menambah daftar deretan produk pupuk milik perusahaan PT. Petrokimia Gresik yang
nantinya memiliki manfaat tersendiri, sehingga para konsumen dapat lebih konsumtif
terhadap produk, dan memiliki pilihan baru dalam hal pupuk. Produk tersebut masih
dalam pemilihan Packaging yang tepat, sehingga perlu diberikan beberapa alternatif
yang nantinya akan segera di Launching.
Nama yang akan digunakan adalah Healthi Rice, dimana produk tersebut
mengangkat produk beras campuran, maka perlu pertimbangan berbagai aspek-aspek
yang nantinya saling berhubungan, diantaranya seperti detail bahan apa yang akan
digunakan untuk kemasan pada produk tersebut. Unsur kenyamanan apa yang akan
diterapkan, dalam hal Handling pada produk, sehingga para konsumen tidak kesulitan
dalam membawa produk tersebut, desain kemasan yang seperti apa yang akan
digunakan pada produk, tingkat kreatifitas dan menarik tidaknya suatu desain,
memiliki unsur masa kini dan mengangkat tema produk Premium.
Dari desain yang nantinya akan diajukan, maka diharapkan menjadi suatu
tanjakan/peningkatan dalam sector penjualan yang ada di perusahaan, karena
mengingat bahwa PT.Petrokimia Gresik terus mengembangkan produk-produk
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mereka, hingga terus menciptakan produk baru, yang nantinya memiliki
manfaat yang berbeda-beda disetiap produknya.
Ini adalah berberapa produk dari PT. Petrokimia Gresik, berbagai desain yang
sesuai dengan isi dari produk tersebut, sehingga dapat segera diketahui produk apa
tersebut, Gambar 1.1, Gambar 1.2, Gambar 1.3.

Gambar 1.1 Produk Petro Hibrid, Benih Padi.

Gambar 1.2 Produk Fitrice, Beras
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Gambar 1.3 Produk Petroseed, Benih Padi
Dari kemasan-kemasan yang ada diatas, adalah bukan termasuk kemasan yang
dikategorikan Premium, namun dapat dijadikan referensi tambahan pada kemasan
yang akan dibuat dalam bentuk Premium. Beberapa poin yang digunakan dalam
kemasan juga tidak luput untuk dijadikan poin penting dalam pembuatan kemasan
baru ini.
Dari yang sudah disebutkan bahwa semua bentuk kemasan atau packaging
setidaknya harus mewakili poin-poin tersebut, sehingga menjadi kemasan yang layak
jual, sesuai kriteria dan tidak diragukan lagi kualitasnya.
Dalam permasalahan yang telah dipaparkan atas, maka dirumuskanlah “
PERANCANGAN DESAIN PACKAGING PRODUK HEALTHI RICE GUNA
MENINGKATKAN BRAND AWARENESS “ dengan maksud dan tujuan agar
menjadi packaging yang benar-benar memberikan kenyaman, kemanfaatan dan
menarik dalam penyajiannya, dan menjadi
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1.2

Perumusan Masalah
Dengan adanya latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka

dibentuklah rumusan masalah, yang sebagai berikut :
1.

Bagaimana perancangan desain Packaging produk Yang menarik ?

2.

Bagaimana

bentuk

Packaging

yang

akan

diterapkan

dengan

mempertimbangkan segi kenyamanan konsumen ?
1.3

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang nantinya akan digunakan, yaitu sebagai

berikut :
1.

Hanya sebatas pembuatan rancangan desain Packaging pada produk baru
Healthi Rice

2.
1.4

Dalam bentuk file Adobe Ilustrator (Ai) saja.
Tujuan
Tujuan perancangan desain kemasan Healthi Rice adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tanda pengenal produk baru
2. Guna meningkatkan produktifitas penjualan dengan menggunakan desain
yang Premium
3. Mengenalkan para konsumen dengan adanya produk baru tersebut.
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1.5

Manfaat
Dengan kesesuaian terhadap tujuan yang diharapkan, maka manfaat dari

perancangan ini adalah sebagai berikut :
1. Memberikan solusi desain kemasan / Packaging produk baru Healthi Rice
2. Memberikan kontribusi kepada pihak PT. Petrokimia Gresik dalam bidang
desain
1.6

Pelaksanaan

a.

Detail Perusahaan

b.

Nama perusahaan

: PT.Petrokimia

Nama Penyelia

: Adi Prasetyo A,Md.

Jasa

: Produsen Pupuk

Alamat

: Jl. Jendral Achmad Yani, Gresik – Jawa Timur

Telepon

: (031) – 3981811, 3982100, 398220

Fax

: (031) – 3981722, 3982272

E-mail

: pkg@petrokimia-gresik.com

Periode
Tanggal pelaksanaan : 03 Juli 2017 – 12 Agustus 2017
Waktu

1.7

: 08.00 – 15.00 WIB

Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya, maka
penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut.
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BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan
masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan kontribusi serta sistematika penulisan
laporan kerja praktek.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan secara singkat sejarah atau
struktur organisasi, lokasi perusahaan, fungsi, visi dan misi, tugas, tanggung jawab
dan wewenang dari perusahaan PT. Petrokimia Gresik.
BAB III LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisikan tentang segala sesuatu teori penunjang yang diharapkan
menjelaskan secara singkat mengenai landasan yang digunakan untuk
mendukung pembuatan laporan kerja praktek dan segala keterkaitan.
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN
Bab ini akan membahas karya yang dimana hasil selama perancangan pada
masa kerja praktek di PT. Petrokimia Gresik yang berdasarkan permasalahan
yang sudah dijelaskan sebelumnya nantinya akan di implementasikan ke
perusahaan.
BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan selama pembuatan dari kemasan /
Packaging produk baru Healthi Rice Yang nantinya akan segera di Launching.

BAB II
PROFIL PERUSAHAAN

BAB II
PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan
Nama Perusahaan

: PT. PETROKIMIA GRESIK

Produk

: Produsen Pupuk (Subsidi dan Non Subsidi),
Non Pupuk

Alamat

: Jl. Jendral Achmad Yani Gresik 61119

Phone

: (031) 3981811, 3982100, 3982200

Email

: pkg@petrokimia-gresik.com

2.2 Sejarah PT. PETROKIMIA GRESIK
PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu produsen pupuk yang mendapat amanah dari
pemerintah untuk ikut memenuhi kebutuhan pupuk nasional dalam rangka mewujudkan
kedaulatan dan kemandirian pangan nasional. Awalnya, proyek pembangunan pabrik pupuk
di Kota Gresik – Jawa Timur dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1964. Proyek
pembangunan pabrik pupuk ini diberi nama Projek Petrokimia Surabaya. Setelah beberapa
tahun mengalami penundaan karena faktor kesulitan biaya, pembangunan pabrik pupuk ini
akhirnya berhasil diselesaikan, dan pengoperasian perdananya secara resmi dilakukan pada
tanggal 10 Juli 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Tanggal 10 Juli kemudian
ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik.
Seiring dengan perjalanan waktu serta perkembangan perekonomian nasional dan
global, PT. Petrokimia Gresik pun mengalami perubahan status perusahaan, pada tahun 2012
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struktur korporasinya berada di bawah PT. Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk
Indonesia Holding Company (PIHC). Bermula dari produksi pupuk berbasis Nitrogen, PT.
Petrokimia Gresik mengembangkan kemampuannya untuk memproduksi pupuk berbasis
Fosfat, dan kemudian berkembang lagi kearah produksi pupuk majemuk. Dari berbagai
langkah inovasi dan pengembangan pabrik yang dilakukan, PT. Petrokimia Gresik telah
bermetaformosis dari sekadar pabrik pupuk menjadi sebuah industri pupuk terlengkap dan
terbesar di Indonesia.
Menempati areal seluas lebih dari 450 hektar, PT. Petrokimia Gresik mengelola
kawasan industry secara terpadu, serta menghasilkan produk pupuk dan non pupuk yang
berdaya saing tinggi. PT. Petrokimia Gresik mengoperasikan lebih dari 21 pabrik yang terdiri
dari pabrik pupuk dan pabrik yang memproduksi produk non-pupuk, dengan kuantum
produksi di atas 6 juta ton/tahun. Melalui kegiatan riset dan inovasi yang terus dilakukan, PT.
Petrokimia Gresik berhasil menemukan dan mengembangkan produk-produk baru, antara lain
pupuk NPK spesifik lokasi dan komoditi, pupuk hayati, biokomposer, probiotik, benih
unggul, dan beras berindeks gilkemik renda. PT. Petrokimia Gresik juga mampu mengolah
sisa produksi pupuk menjadi produk yang bermanfaat seperti Kapur Pertanian.
PT. Petrokimia Gresik adalah industri yang berbasis teknologi. Di tengah pesatnya
kemajuan teknologi dan persaingan yang semakin tajam dalam industri pupuk dan produk
kimia, PT. Petrokimia Gresik mampu membangun keunggulan kompetitif melalui
pengembangan produk-produk yang mampu bersaing di pasar global. Dikombinasikan
dengan profesionalisme yang terus ditempa, keunggulan kompetitif ini menjadikan PT.
Petrokimia Gresik sebagai pemimpin dalam industri yang ditekuninya.
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2.3 Lokasi PT. PETROKIMIA GRESIK
Kantor Pusat
Jl. Jendral Achamad Yani – Gresik 61119
Telp

: (031) 3981811, 3982100, 3982200

Fax

: (031) 3981722, 3982272

Email

: pkg@petrokimia-gresik.com

Kantor Perwakilan
Jl. Tanah Abang III No. 16, Jakarta 10160
Telp

: (021) 3446459, 3446645

Fax

: (021) 3841994

Email

: perjaka@petrokimia-gresik.com

2.4 Visi Dan Misi PT. Petrokimia Gresik

a. Visi PT. Petrokimia Gresik
Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi
dan produknya paling diminati konsumen.

b. Misi PT. Petrokimia Gresik


Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada
pangan.
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Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan
pengembangan usaha perusahaan.

2.5 Overview Perusahaan
Dalam melakukan sebuah kerja praktik, sangat penting sekali dalam mengenal dan
menyesuaikan diri dari lingkungan perusahaan. Baik itu perorangan hingga dari segi
lingkungan sekitar perusahaan. Karna hal ini sangat lah berguna ketika berjalannya
masa kerja untuk kedepannya. Perusahaan PT. Pertokimia Gresik sendiri memliki
kantor pusat dan kator perwakilan. Kantor pusat yang berlokasikan di Jl. Jendral
Achmad Yani – Gresik, dan kantor perwakilan yang berlokasi di Jl. Tanah Abang III
No. 16, Jakarta.

2.5.1 Perkembangan Logo Perusahaan PT. Petrokimia Gresik dari tahun ke
tahun

Gambar 2.1 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 10 Juli 1972 – 24 Juni 1976
(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014)
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Gambar 2.2 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 25 Juni 1976 – 13 Mei 1979
(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014)

Gambar 2.3 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 1 April 1979 – 13 Juli 2014
(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014)

Gambar 2.4 Logo PT. Petrokimia Gresik pada 10 Juli 2014 hingga saat ini
(Sumber majalah GEMA PT. Petrokimia Gresik Desember 2014)
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2.5.2 Beberapa Gambar Lokasi Kantor Dan Ruangan Kantor Perusahaan PT.
Petrokimia Gresik

Gambar 2.5 Ruang rapat devisi promcansar
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Gambar 2.6 Suasana ruang kantor saat jam kerja berlangsung

Gambar 2.7 Suasana ruang kantor saat jam kerja berlangsung

Gambar 2.8 Saat pelaksanaan kerja praktik berlangsung
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2.6

Produk

Pupuk

Non

Pupuk

Dan

Jasa

Yang

Ditawarkan

Petrokimia Gresik

2.6.1 Produk Pupuk Yang Ditawarkan Oleh PT. Petrokimia Gresik

A. PUPUK UREA (SNI 02-2801-1998)

1. Spesifikasi


Kadar air maksimal 0,50%



Kadar Biuret maksimal 1%



Kadar Nitrogen minimal 46%



Bentuk butiran tidak berdebu



Warna putih (non subsidi)



Warna pink untuk Urea Bersubsidi



Dikemas dalam kantong dengan isi 50 kg

2. Sifat Pupuk Urea


Higroskopis



Mudah larut dalam air

B. PUPUK ZA (SNI 02-1760-2005)

1. Spesifikasi


Nitrogen minimal 20,8%



belerang minimal 23,8%



Kadar air maksimal 1%

Oleh

PT.
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kadar Asam Bebas sebagai H2SO4 maksimal 0,1%



Bentuk kristal



Warna putih



Warna orange untuk ZA bersubsidi



Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg

2. Sifat dan keunggulan pupuk ZA


Tidak higroskopis



Mudah larut dalam air



Digunakan sebagai pupuk dasar dan susulan



Senyawa kimianya stabil sehingga tahan disimpan dalam waktu lama



Dapat dicampur dengan pupuk lain



Aman digunakan untuk semua jenis tanaman



Meningkatkan produksi dan kualitas panen



Menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit dan kekeringan



Memperbaiki rasa dan warna hasil panen

C. PUPUK SP 36 (SNI 02-3769-2005)

1. Spesifikasi


Kadar P2O5 total minimal 36%



Kadar P2O5 larut Asam Sitrat minimal 34%



Kadar P2O5 larut dalam air minimal 30%
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Kadar air maksimal 5%



Kadar Asam Bebas sebagai H3PO4 maksimal 6%



Bentuk butiran



Warna abu-abu



Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg

2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk SP 36


Tidak higroskopis



Mudah larut dalam air



Sebagai sumber unsur hara Fosfor bagi tanaman



Memacu pertumbuhan akar dan sistim perakaran yang baik



Memacu pembentukan bunga dan masaknya buah/biji



Mempercepat panen



Memperbesar prosentase terbentuknya bunga menjadi buah/biji



Menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit dan kekeringan

D. PUPUK ZK (SNI 02-2809-2005)

1. Spesifikasi


Kalium ( K2O) : 50%



Sulfur (S) : 17%



Kadar Klorida (Cl) maksimal 2,5%



Kadar air maksimal 1%
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Bentuk powder/serbuk



Warna putih



Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg

2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk ZK


Tidak higroskopis



Mudah larut dalam air



Sumber unsur hara Kalium dan Belerang dengan kadar cukup tinggi



Dapat dicampur dengan pupuk lain



Aman digunakan untuk semua jenis tanaman



Memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit



Merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara Kalium



Untuk

tanaman Tembakau :

memperbaiki

kelenturan

dan

warna

daun,

meningkatkan produksi daun dan jumlah bulu serta minyak daun, memperbaiki
aroma dan rasa rokok, meningkatkan daya bakar rokok


Untuk tanaman Kentang : meningkatkan produksi umbi, dan daya tahan umbi
selama penyimpanan



Untuk tanaman Nanas : meningkatkan produksi buah, kadar gula, rasa dan aroma
buah, meningkatkan daya tahan buah selama penyimpanan

E. PUPUK PHONSKA PLUS (SNI 2803-2012)

1. Spesifikasi


Nitrogen (N) : 15%

18



Fosfat (P2O5) : 15%



Kalium (K2O) : 15%



Sulfur (S) : 9%



Seng (Zn) : 2.000 ppm



Bentuk granul



Warna putih



Dikemas dalam kantong bercap kerbau emas dengan isi bersih 25 kg.

2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk PHONSKA PLUS


Higroskopis



Larut dalam air



Mengandung unsur hara makro primer



Nitrogen untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman pada batang, daun, dan
akar.



Phospor yang berperan dalam pembentukan bunga dan buah sehingga dapat
meningkatkan hasil panen



Kalium untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan hama/penyakit dan
kekeringan



Mengandung unsur hara makro sekunder berupa Sulfur yang berperan dalam
meningkatkan kualitas dan daya simpan hasil panen



Diperkaya dengan unsur hara mikro Zink (Zn), merupakan unsur hara mikro
esensial yang dapat memaksimalkan pemanfaatan unsur hara N-P-K-S dalam
membentuk daun, batang, akar, bunga dan buah serta meningkatkan ketahanan
tanaman terhadap serangan hama/penyakit.
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F. PUPUK PHONSKA / PUPUK MAJEMUK NPK (SNI 02-2803-2000)

1. Spesifikasi


Nitrogen (N) : 15%



Fosfat (P2O5) : 15%



Kalium (K2O) : 15%



Sulfur (S) : 10%



Kadar air maksimal 2%



Bentuk butiran



Warna merah muda



Dikemas dalam kantong dengan isi bersih 50 dan 20 kg.

2. Sifat, manfaat dan keunggulan pupuk PHONSKA


Higroskopis



Mudah larut dalam air



Mengandung unsur hara N, P, K dan S sekaligus



Kandungan unsur hara setiap butir pupuk merata



Larut dalam air sehingga mudah diserap tanaman



Sesuai untuk berbagai jenis tanaman



Meningkatkan produksi dan kualitas panen



Menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit dan kekeringan



Menjadikan tanaman lebih hijau dan segar karena banyak mengandung butir hijau
daun



Memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik
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Memacu pembentukan bunga, mempercepat panen dan menambah kandungan
protein



Menjadikan batang lebih tegak, kuat dan dapat mengurangi risiko rebah



Memperbesar ukuran buah, umbi dan biji-bijian



Meningkatkan ketahanan hasil selama pengangkutan dan penyimpanan.



Memperlancar proses pembentukan gula dan pati.

G. PUPUK PETROGANIK

1. Spesifikasi:


C-organik

Minimal 15%



C/N ratio

15 - 25



Kadar air

Maksimal 8-20%



pH

4-9



Warna

Coklat kehitaman



Bentuk

Granul

2. Manfaat / Kegunaan:


Memperbaiki struktur dan tata udara tanah sehingga penyerapan unsur hara oleh akar
tanaman menjadi lebih baik



Meningkatkan daya sangga air tanah sehingga ketersediaan air dalam tanah menjadi
lebih baik
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Menjadi penyangga unsur hara dalam tanah sehingga pemupukan menjadi lebih
efisien



Sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman

H. PUPUK PETRO BIOFERTIL
1. Spesifikasi :


Mikroba penambat N dan penghasil zat pengatur tumbuh (Azospirilium sp,
Azotobacter sp, Pseudomonas sp.)



Mikroba pelarut fosfat (Aspergillus sp, Penicillium sp.)



Mikroba perombak bahan organik (Streptomyces sp.)



Bahan pembawa : Mineral dan Organik

2. Manfaat / Kegunaan


Mengefektifkan penggunaan pupuk an-organik, khususnya N dan P



Meningkatkan Ketersediaan hara N dan P dalam tanah sehingga meningkatkan hasil
panen.

I. PUPUK KCL
1. Spesifikasi:


Kadar K2O

60%



Warna

Merah / Putih



Bentuk

Kristal



Sifat

Larut dalam air
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2. Keunggulan:


Membuat tanaman lebih tegak dan kokoh



Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama, penyakit, dan
kekeringan



Meningkatkan pembentukan gula dan pati



Meningkatkan ketahanan hasil panen selama pengangkutan dan penyimpanan

J. PUPUK ROCK PHOSPHATE
1. Spesifikasi:


Kadar P2O5

min. 28%



Kadar air

maks. 1,59%



Warna

kuning abu-abu



Bentuk

Tepung



Kemasan

karung plastik dengan berat 50 kg

2. Kegunaan


Memacu pertumbuhan akar dan pembentukan perakaran yang baik



Mempercepat pembentukan bunga serta masaknya buah dan biji



Meningkatkan komponen hasil panen tanaman biji-bijian
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K. CEMENT RETARDER (SNI 15-0715-1989)

1. Spesifikasi


Kadar Ca2SO4.2H2O minimal 91%



Impuritis: P2O5 maksimal 0,5%, P2O5 Ws maks. 0,02%



Kadar air bebas maks. 8%



Fluor maks. 0,5%



SO3 minimal 42%



Air kristal minimal 19%



Bentuk butiran

2. Kegunaan


Bahan baku pembuatan semen

2.6.2 Produk Non - Pupuk Yang Ditawarkan Oleh PT. Petrokimia Gresik

L. AMONIAK (SNI 06-0045-1987)

1. Spesifikasi


Kadar Amoniak minimal 99,5%



Impuritis H2O maksimal 0,5%



Minyak maksimal 10 ppm



Bentuk cair
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2. Kegunaan


Industri pupuk (Urea, ZA, DAP, MAP, dan Phonska)



Bahan kimia (Asam Nitrat, Amonium Nitrat, Soda Ash, Amonium Chlorida, dll)



Media pendingin (pabrik es, cold storage, refrigerator)



Industri makanan (MSG, Lysine)

M. ASAM SULFAT (SNI 06-0030-1996)

1. Spesifikasi


Kadar H2SO4 minimal 98%



Impuritis:
Chlorida (Cl) maksimal 10 ppm, Nitrate (NO3) maksimal 5 ppm, Besi (Fe)
maksimal 50 ppm, Timbal (Pb) maksimal 50 ppm



Bentuk cair

2. Kegunaan


Industri pupuk (ZA, SP 36, SP 18)



Bahan kimia (Asam Fosfat, Tawas, PAC, Serat Rayon, Alkohol, Detergen)



Industri makanan (bumbu masak (MSG), Lysine, dll)



Industri Tekstil, spiritus, utilitas pabrik, dan pertambangan

N. ASAM FOSFAT (SNI 06-2575-1992)

1. Spesifikasi


Kadar P2O5 minimal 50%
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Impuritis: SO3maksimal 4%, CaO maksimal 0,7%, MgO maksimal 1,7%,
Fe2O3 maksimal 0,6%, Al2O3 maksimal 1,3%, Chlor maks. 0,04%, Flour maks. 1%



Suspended solid maks. 1%



Specific gravity maks. 1,7%



Warna coklat sampai hitam keruh



Bentuk cair

2. Kegunaan


Industri pupuk



Bahan kimia



Industri makanan (Lysine, MSG, pabrik gula, dll)

O. GRANULATED GYPSUM


CaSO4.2H2O : 91 % min



Combaine Water : 18 % min



H2O : 9 % max



P2O5 ws : 0.08 % max



P2O5 total : 0.5 % max

P. PURIFIED GYPSUM


CaSO4.2H2O : 91 % min



Combaine Water : 18 % min



H2O : 20 % max
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P2O5 ws : 0.5 % max



P2O5 total : 1.0 % max

Q. CRUDE GYPSUM


CaSO4.2H2O : 94 % min



Combaine Water : 18 % min



H2O : 30 % max



P2O5 ws : 0.08 % max



P2O5 total : 1.0 % max

R. FLUOSILICIC ACID (H2SiF6)


H2SiF6 (Purity) : 16 % min



HF (free) : 0.80 % max



SO4 : 0.25 % max



Ca : 0.20 % max



Pb : 0.01 % max

S. ALUMINIUM FLUORIDA (SNI 06-2603-1992)

1. Spesifikasi


Kadar AlF3 minimal 94%



Impuritis: Silikat (SiO2) maksimal 0,20%, P2O5 maks. 0,02%



Besi (Fe2O3) maksimal 0,05%



Air sebagai H2O maksimal 0,35%
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Untamped density minimal 0,75 mg/ml



Hilang pijar 110-500 C maks. 1,00 %



Screen size +150 : 20-50 %



Screen size +200 : 50-75 %



Screen size +325 : 75-96 %

2. Kegunaan


Untuk peleburan Aluminium

T. KARBONDIOKSIDA CAIR (CO2 CAIR) (SNI 06-2603-1992)

1. Spesifikasi


Kadar CO2 minimal 99,9%%



Kadar H2O maks. 150 ppm



H2S maksimal 0,1ppm



Kadar SO2 maksimal 1 ppm



Benzene maksimal 0,02 ppm



Asetaldehide maksimal 0,2 ppm



Total Hidrokarbon sebagai Metan maks. 50 ppm non Metan maks. 20 ppm



Bentuk cair

2. Kegunaan


Untuk industri minuman berkarbonat



Industri logam dan karoseri sebagai pendingin pada logam (welding) dan
pengecoran
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Industri pengawetan

U. KARBONDIOKSIDA KERING (DRY ICE) (SNI 06-0126-1987)

1. Spesifikasi


Kadar CO2 minimal 99,7%



Kadar H2O maks. 0,05%



Karbon Monooksida maks. 10 ppm



Minyak maks. 5 ppm



Senyawa belerang dihitung sebagai H2S maks. 0,5 ppm



Arsen tak ternyata

2. Kegunaan


Industri es krim sebagai pendingin



Media pengawetan



Pembuatan asap pada pementasan



Cold stprage (ekspor ikan tuna)

V. ASAM CHLORIDA (HCl) (SNI 06-2557-1992)

1. Spesifikasi


Grade A kadar min. 32%, bentuk cair, tidak berwarna



Grade B kadar min. 31%, bentuk cair, warna agak kekuningan



Sisa pemijaran maks. 0,1%



Sulfat sebagai SO4 maks. 0,012%
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Logam berat sebagai Pb maks. 0,0005%



Chlor bebas sebagai Cl2 maks. 0,005%

2. Kegunaan


Industri makanan (lysine, dll)



Industri kimia



Bahan pembersih

W. OKSIGEN (SNI 06-0031-1987)

1. Spesifikasi


Kadar Oksigen (O2 ) minimal 99,50%

2. Kegunaan


Industri logam (peleburan, pengelasan, pemotongan logam & perbengkelan)



Keperluan medis



Industri kaca, batubara, dll

X. NITROGEN (SNI 06-0042-1987)

1. Spesifikasi


Kadar Nitrogen (N2 ) minimal 99,50%



Kadar Oksigen (O2 ) maksimal 100 ppm

2. Kegunaan


Industri kimia (bahan baku amoniak, dll)
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Industri pembersih peralatan pabrik

Y. HIDROGEN (SNI 06-0041-1987)

1. Spesifikasi


Kadar Hidrogen (H2 ) minimal 79%

2. Kegunaan


Industri kimia (bahan baku amoniak, oktanol, hidrogen peroksida, dll)

Z. Probiotik PETROFISH
1. Spesifikasi :


Mengandung bahan aktif mikroorganisme Lactobacillus sp, Nitrosomonas sp,
Bacillus Subtilis, Bacillus sp dll.

2. Manfaat dan Keunggulan :


Prosentase kehidupan ikan/udang menjadi tinggi atau mortalitas benih ikan dan
udang menurun.



Pertumbuhan pakan alami lebih banyak.



Menghambat pertumbuhan patogen merugikan.
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A1. KAPUR PERTANIAN (SNI 02-0482-1998)

1. Spesifikasi



Kadar CaCO3 + MgCO3 = 85%



Ijin Edar : Surat Deptan No. 32/pupuk/PPI/2/2007



Bentuk tepung halus



Warna putih



Dikemas dalam kantong bercap Kerbau Emas dengan isi 50 kg

2. Sifat, manfaat dan keunggulan Kapur Pertanian (KAPTAN)



Pada lahan Pertanian : meningkatkan pH tanah menjadi netral, meningkatkan
ketersediaan unsur hara dalam tanah, menetralisir senyawa-senyawa beracun baik
organik

maupun

non

anorganik,

merangsang

populasi

&

aktivitas

mikroorganisme tanah


Pada Tanaman : memacu pertumbuhan akar dan membentuk perakaran yang
baik, membuat tanaman lebih hijau dan segar serta mempercepat pertumbuhan,
meningkatkan produksi dan mutu hasil panen



Pada Tambak : mempertinggi pH pada tambak yang rendah, menyediakan kapur
untuk ganti kulit, memberantas hama penyakit, mempercepat proses penguraian
bahan organik, meningkatkan kelebihan gas asam arang (CO) yang dihasilkan
oleh proses pembusukan
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Pada Ikan & Udang : dengan kondisi air dan tanah yang baik akan mempercepat
perkembangan ikan dan udang serta memudahkan reproduksi, meningkatkan
produksi ikan dan udang

B1. PETRO-CAS

1. Spesifikasi


Kadar CaSO4.2H2O : 90%



Kadar CaO : 30%



Kadar SO3 : 42%



pH : 6 - 7



Bentuk : powder



Warna putih kecoklatan

2. Kegunaan


Menyediakan unsur hara Ca dan S bagi tanaman



Memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sampai ke lapisan bawah (subsoil)



Memperbaiki perakaran tanaman

C1. Dekomposer Petro Gladiator
1. Spesifikasi:


Cendawan lignoselulolitik
Trichoderma sp. : 105 - 106 cfu/g
Pennicyllium sp. : 105 - 106 cfu/g
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Bakteri pengakumulasi logam berat
Bacillus sp. : 107 - 108 cfu/g



Warna : Kehitaman



Bentuk : Serbuk

2. Manfaat/Kegunaan:


Untuk proses dekomposisi bahan-bahan organik menjadi kompos



Meningkatkan kandungan hara kompos



Menanggulangi masalah penumpukan sampah

2.6.3 Jasa Yang Ditawarkan Oleh PT. Petrokimia Gresik


Rancang Bangun, Konstruksi dan Perekayasaan



Pemeliharaan dan fabrikasi Peralatan Pabrik



Commissioning, Start Up, Pengoperasian Pabrik dan Supervis



Laboratorium (Kimia, Mekanik, Listrik) dan Kalibrasi Instrumentasi



Pemeriksaan dan Pengujian



Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknik
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2.7 Stuktur Organisasi
Promcansar (Promosi dan perencanaan pemasaran)
Promcansar adalah salah satu bagian dari struktur perusahaan PT Petrokimia Gresik
yang menangani di bidang promosi dan pemasaran yang salah satunya menangani pembuatan
desain packaging pada produk-produk baru, pembuatan dan perencannaan event yang akan
diadakan pihak PT Petrokimia Gresik, pembuatan media promosi, dan perencanaan
pemasaran.

Gambar 2.9 Skema Organisasi PT. Petrokimia Gresik
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
3.1

Pengertian Desain
Desain merupakan perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem,

komponen atau struktur. Kemudian, kata “Desain” dapat digunakan sebagai kata
benda maupun kata kerja. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai
membuat suatu benda, seperti baju, furniture, bangunan, dll. Pada saat pembuatan
desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita
rasa, dll. Sehingga bisa dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk perumusan
dari berbagai unsur termasuk berbagai macam pertimbangan di dalamnya, sehingga
menjadikan suatu desain itu akan memiliki makna dan arti tersendiri.
Desain secara etimologi, istilah Desain berasal dari beberapa serapan bahasa,
yaitu kata “designo” (Itali) yang secara gramatikal berarti gambar.
Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan
obyek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari
sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk
obyek nyata.
Desain ialah pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda
buatan. Desain lazim dibuat di atas kertas ataupun alas gambar lainnya misalnya, di
atas tanah tetapi sering pula cukup tergambarkan di dalam pikiran saja. Satu hal yang
pasti ialah bahwa desain dihasilkan melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan.
Sehingga berdasarkan desain yang dituangkan diatas kertas atau alas gambar lain itu,

36

37

orang lain dapat secara jelas menangkap maksudnya dan kemudian
mengerjakan pembuatan benda yang dimaksud,
Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan :
‐

Desain merupakan bentuk rumusan dari suatu proses pemikiran.

‐

Desain yang dituangkan dalam wujud gambar merupakan pengalihan gagasan
konkrit dari sang perancang kepada orang lain.

‐

Setiap benda buatan mengungkapkan penampilan desain.

3.1.1

Proses Desain

Proses desain dapat sederhana, tetapi juga dapat pula pelik dan rumit. Sederhana
apabila hanya menyangkut perumusan pola rancangan pembuatan benda itu saja.
Tetapi akan semakin pelik dan rumit apabila harus menyangkutpula factor-faktor lain
seperti unsur-unsur tradisional, kultural, dan perlambangan (Simbolisme). Meskipun
demikian, yang mana pun juga proses ini akan memberikan keasyikan tersendiri bagi
seorang perancang. Oleh karena dalam pembuatan sesuatu desain, pertimbangan demi
pertimbangan datang susul-menyusul seakan-akan tiada habis mengikuti pemikiran
untuk merumuskan suatu pola rancangan atau desainnya. Penahapan pemikiran yang
mengarah ke perwujudan suatu benda buatan, mulai dari kebutuhan fungsional bagi
calon pemakai sampai dengan gambaran wujud jadinya, merupakan suatu proses
tersendiri dibalik pelaksanaan pembuatan benda itu. Proses demikian lazim disebut
sebagai proses desain.
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Sketsa‐sketsa
Gagasan

‐

‐
‐
‐
‐

Untuk menentukan elemen‐
elemen dan prinsip desain &
nilai ekonomi.
Materi yang digunakan.
Bagaimana konstruksinya.
Kemungkinan untuk dibuat.
Seleksi sketsa pada desain
yang terbaik.

Menilai kembali, apakah hasil akhir
sesuai/memenuhi gagasan pertama.

Skala Model
Menentukan ukuran, bentuk,
materi, konstruksi, dan finishing
dalam ukuran sesungguhnya.

Membuat gambar kerja.

Tabel 3.1 Bagan Gagasan
Sumber Olahan Peneliti
3.1.2

Prinsip Desain

Ada lima prinsip desain yang perlu diperhatikan oleh para desainer dalam
mendesain sesuatu, yaitu kesederhanaan, keselarasan, irama, kesatupaduan, dan
keseimbangan.
1. Kesederhanaan
Dalam hal ini kesederhanaan yang dimaksudkan ialah pertimbanganpertimbangan yang mengutamakan pengertian dan bentuk yang inti
(Prinsipal). Segi-segi yang menyangkut “gebyar” wujudnya, seperti antara lain
kemewahan bahan, kecanggihan struktur, kerumitan hiasan, dan lain-lain,
sebaiknya disisihkan. Hanya kalau benar-benar perlu atau mutlak diperlukan,
barulah segi-segi yang bukan termasuk inti itu diperhitungkan.
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2. Keselarasan
Dalam pengertian pokok, keselarasan berarti kesan kesesuaian antara
bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau antara
benda yang satu dengan benda lain yang dipadukan, atau juga antara unsur
satu dengan lainnya pada suatu susunan (Komposisi). Ketidak keseralasan
dapat mengundang kesan kurang pada penampilan benda, dan juga
memungkinkan timbulnya rasa kurang nyaman dalam memanfaatkan benda
itu.
3. Irama
Keselarasan yang baik dapat menimbulkan kesan gerak gemulai yang
menyambung dari bagian yang satu dengan bagian yang lainnya pada suatu
benda.
3.2

Desain Packaging
Ada beberapa pendapat tentang pengertian kemasan. Menurut Kotler (1995 :

200) pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus
sebagai sebuah produk. Swatha mengartikan (1980 : 139) pembungkusan (packaging)
adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan barang yang melibatkan penentuan
desain pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Sedangkan menurut Saladin
(1996 : 28) kemasan adalah wadah atau bungkus.
Jadi beberapa pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan kemasan adalah
suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatubarang yang meliputi
desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut.
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Dari pengertian asal kata yakni desain dan kemasan dapat kita tarik suatu garis
kesimpulan bahwa desain kemasan merupakan suatu rancangan atas kemasan pada
suatu produk tertentu yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dan syarat produksi
yang mendukung pemasaran suatu produk.
Sebetulnya apa definisi kemasan itu? Banyak deifinis kemasan, tetapi secara
umum menurut saya, kemasan adalah wadah untuk meningkatkan nilai dan fungsi
sebuah produk. Apabila dirinci lebih jauh, dan berdasarkan definisi tersebut, saya
menyimpulkan sejumlah fungsi kemasan sebagai berikut ini :
1. Melindungi kualitas produk
Jika kemasan itu sendiri tidak melindungi, lantas apa guna kemasan itu
sendiri? Karena bagaimanapun juga kemasan dapat melindungi isi dari
kemasan itu sendiri, sekalipun ada beberapa kemasan tertentu yang tidak dapat
bertahan dari beberapa suhu atau tekenan tertentu.
2. Membuat produk tahan lebih lama
Dari berbagai kemasan yang terlihat terlalu tipis, hingga membuat lubang pada
kemasan tersebut, sudah pasti isi dari kemasan tersebut akan rusak atau tidak
lagi dapat dikonsumsi, karena ketahanan isi dari kemasan itu sendiri, karena
produk tersebut kedap oksigen, sehingga tetap terjaga produk didalamnya.
3. Sebagai sarana komunikasi produk dan branding kepada konsumen
Di setiap kemasan sudah pasti terdapat desain informasi produk, informasi
kadar kandungan yang terdapat di produk tersebut. Sehingga selain
memberikan

daya

tahan

suatu

produk,

kemasan

juga

dapat

mengkomunikasikan suatu produk dengan desain yang sudah terkonsep
sebelumnya. Hingga dapat tersampaikan kepada konsumen.
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4. Membantu distribusi produk dari produsen sampai ke tangan konsumen
Kemasan juga memiliki peran dalam penyebaran produksi ke berbagai
wilayah. Sehingga membantu kelancaran dalam penjualan, dan tidak hanya
dalam satu wilayah tertentu saja.
5. Membuat produk dapat diproduksi secara massal
Dalam produksi sebuah produk yang akan dijual pastinya akan
digandakan/diproduksi dalam bentuk massal, sehingga meminimalisir dana
dalam pembuatan produk tersebut.
6. Menjadi pemicu minat beli dengan merangsang lima pancaindra
Kebanyakan dari konsumen, setiap melihat barang jual, dari apa yang mereka
tangkap adalah apa yang ingin mereka beli, tapi tidak apa yang sebenarnya
mereka butuhkan, sehingga dengan kemasan yang menarik, dan sesuai dengan
apa yang diperjualkan, maka akan menumbuhkan rasa ingin membeli namun
tidak apa yang mereka sebenarnya butuhkan.
3.3

Warna
Warna adalah spektrum tertentu

yang

terdapat

di

dalam

suatu cahaya sempurna (berwarna putih). Identitas suatu warna ditentukan panjang
gelombang cahaya tersebut. Model warna umumnya dibedakan atas 2 model
dasar (hal ini sangat perlu untuk diketahui oleh desainer visual).
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3.3.1

Warna primer additive (additive color model)

Yaitu model warna yang didasarkan dari pencampuranwarna berdasarakan emisi
cahaya. Alat/media yang menggabungkanpancaran cahaya untuk menciptakan sensasi
warna, menggunakan sistem warna additif. Televisi dan LCD, adalah contoh yang
paling umum. Pencampuran warna Red, Green dan Blue akan menghasilkan warna
putih (hal ini yang menjadikan warna putih sebagai warna yang kaya spektrumwarna
karena merupakan gabungan dari spektrum-spektrum cahaya Campuran warna
cahaya merah dan hijau, menghasilkan nuansa warna kuning atau orange. Campuran
hijau dan biru menghasilkan nuansa cyan, sedangkan campuran merah dan
biru menhasilkan nuansa ungu danmagenta. Campuran dengan proporsi seimbang
dari warna additif primer menghasilkannuansa warna kelabu; jika ketiga warna
ini disaturasikan penuh, makahasilnya adalah warna putih. Ruang warna/model warna
yang dihasilkan disebut dengan RGB ColorSystem (red, green, blue). RGB didapatkan
dari mengurai cahaya.
3.3.2

Warna primer subtraktif (subtractive color model)

Yaitu merupakan warna yang didapat daripencampuran warna berdasarkan
media tinta pada kertas. Model ini disebut juga dengan istilah Merah, Kuning, Biru /
RYB (red, yellow, blue) color system. Model ini biasa dipakai di industri
Pigment,tinta,cat dan seni rupa.

3.4

Brand
Brand adalah segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan, produk, atau

layanan – semua atribut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ini adalah
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apa yang harus di perjuangkan, apa yang harus di lakukan, katakan dan tampilkan
ke depan publik. Dan brand itu aset terpenting yang bisa di miliki
perusahaan. Brand memberikan nilai, menciptakan diferensiasi dan mendapatkan
hasil jangka panjang.
3.4.1

Brand Awareness

Brand Awareness adalah daya ingat konsumen atau calon konsumen tentang
produk kita. Apa saja yang biasa di ingat konsumen atau calon konsumen? Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi brand awareness diantaranya logo, gambar,
slogan serta mudahnya nama merek sebuah produk. Semakin banyak orang mengingat
produk kita sudah tentu akan meningkatkan volume penjualan
A.

TINGKATAN BRAND AWARENESS
Kemampuan

konsumen

mengingat

sebuah

produkjuga

memiliki

beberapa tingkatan.lni menjadi ukuran dimana posisi brand awareness produk atau
perusahaan anda.Berikut adalah beberapa tingkatan brand awareness:
1.

Unaware of brand (tidak menyadari merek)
Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek,
dimana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek.

2.

Brand recognition (pengenalan merek)
Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang
pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian.

3.

Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek)
Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang
untuk

menyebutkan

merek

tertentu

dalam

suatu

kelas

produk.

Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan, karena
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berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk
memunculkan merek tersebut.
4.

Top of mind (puncak pikiran)
Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan pengingatan
dan orang tersebut dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek yang
paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Dengan
kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang
ada di dalam benak konsumen.

3.4.2

Brand Equity (Kekuatan Suatu Merk)

Keinginan dari seseorang untuk melanjutkan menggunakan suatu brand atau
tidak. Pengukuran dari brand equity sangatlah berhubungan kuat dengan kesetiaan dan
bagian pengukuran dari pengguna baru menjadi pengguna yang setia. Artinya ekuitas
merek adalah efek diferensiasi yang positif yang dapat diketahui dari respon
konsumen terhadap barang atau jasa. Jadi brand equity adalah kekuatan suatu brand
yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat
diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual.

3.4.3

Brand Association (Asosiasi Merek)

segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Asosiasi itu
tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterkaitan pada
suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau
penampakan untuk mengkomunikasikannya. Berbagai asosiasi yang diingat
konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra tentang merek atau brand
image di dalam benak konsumen.
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Secara sederhana, pengertian brand image adalah sekumpulan asosiasi merek
yang terbentuk di benak konsumen. Konsumen terbiasa menggunakan merek tertentu
cenderung memiliki konsisten terhadap brand image atau hal ini disebut juga dengan
kepribadian merek (brand personality)

Merek mulai digunakan sebagai penjamin keandalan dan kualitas produk
konsumen, dan telah berkembang menjadi lambang gaya hidup atau sekumpulan ide.
Perusahaan juga bisa menjadi merek yang memiliki kepribadian dan susunan nilai.
Sebagai contoh, IBM atau Apple, produsen komputer dengan identitas yang sangat
berbeda. Pelanggan masing-masing perusahaan sangat setia dengan merek dan
mempercayai produknya. Merek menghasilkan kesetiaan konsumen dan menangkap
harga premium. Merek menyederhanakan informasi, berkomunikasi dengan cepat dan
memudahkan keputusan untuk membeli.

Sebuah merek lebih dari sekedar nama atau identitas. Merek ialah sekelompok
nilai tambah yang menawarkan keuntungan fungsional dan psikologi kepada
konsumen, nilai yang tercermin pada kemasan, harga, warna, rasa, bau dan bentuk
suatu produk konsumen.

Secara sederhana, pengertian brand image adalah sekumpulan asosiasi merek
yang terbentuk di benak konsumen. Konsumen terbiasa menggunakan merek tertentu
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cenderung memiliki konsisten terhadap brand image atau hal ini disebut juga dengan
kepribadian merek (brand personality).

Tabel 3.2 Skema Brand Association

3.4.4

Brand Loyalty

Sebagai suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini
mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih
ke merek lain yang ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek tersebut
didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lainnya.

Menurut Mowen, (1995:531) Brand loyalty is defined as the degree to which
a customer holds a positive attitude toward a brantl, has a commitment to it, and
intends to continue purchasing it in the future As such, brand loyalty ls directly
influenced by the cuslomer satisfaction dissatisfaction with the brand.
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Yang mempunyai arti Bahwa loyalitas merek didefinisikan sebagai tingkatan
dimana pelanggan memiliki sikap positif terhadap suatu merek, memiliki
komitmen dan cenderung untuk terus melanjutkan membeli produk dengan suatu
merek tertentu dimasa yang akan datang. Dengan demikian, loyalitas merek secara
langsung dipengaruhi oleh kepuasan / ketidakpuasan pelanggan terhadap merek
tertentu.
Menurut Assael (70) Brand Loyalty : “Brand Loyalty represents a favorable
attitude toward and consistent purchase of a single brand over time.” Bahwa
kesetiaan merek menggambarkan sebuah sikap yang positif dan melakukan pembelian
terhadap merek tersebut secara berulang-ulang.

Tingkat Loyalitas merek dalam kaitannya dengan loyalitas merek terdapat
beberapa tingkat loyalitas. Masing-masing tingkatannya menunjukkan tantangan
pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan. Adapun
tingkatan tersebut adalah sebagai berikut (Aaker, 1997, p.58): Berpindah-pindah
(Switcher) Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai
pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. Semakin tinggi frekuensi pelanggan
untuk memindahkan pembeliannya dari suatu merek ke merek-merek yang lain
mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak
tertarik pada merek tersebut. Pada tingkatan ini merek apapun mereka anggap
memadai serta memegang peranan yang sangat kecil dalam keputusan pembelian. Ciri
yang paling nampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk
karena harganya murah.
‐

Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual Buyer)
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Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai
pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya atau setidaknya mereka
tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Pada
tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati alasan yang cukup untuk menciptakan
keinginan untuk membeli merek produk yang lain atau berpindah merek terutama jika
peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya, maupun berbagai bentuk pengorbanan
lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembeli ini dalam membeli suatu merek
didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini.
‐

Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfied buyer)
Pada tingkat ini pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka

mengkonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin saja mereka
memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung biaya peralihan
(switching cost) yang terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja yang melekat
dengan tindakan mereka beralih merek. Untuk dapat menarik minat para pembeli yang
masuk dalam tingkat loyalitas ini maka para pesaing perlu mengatasi biaya peralihan
yang harus ditanggung oleh pembeli yang masuk dalam kategori ini dengan
menawarkan berbagai manfaat yang cukup besar sebagai kompensasinya (switching
cost loyal).
‐

Menyukai merek (Likes the brand)
Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang

sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan
emosional yang terkait pada merek. Rasa suka pembeli bisa saja didasari oleh asosiasi
yang terkait dengan simbol, rangkaian pengalaman dalam penggunaan sebelumnya
baik yang dialami pribadi maupun oleh kerabatnya ataupun disebabkan oleh kesan
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kualitas yang tinggi. Meskipun demikian seringkali rasa suka ini merupakan suatu
perasaan yang sulit diidentifikasi dan ditelusuri dengan cermat untuk dikategorikan
ke dalam sesuatu yang spesifik.
‐

Pembeli yang komit (Committed buyer)
Pada tahap ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki

suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek tersebut menjadi
sangat penting bagi mereka dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu
ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi
loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan dan mempromosikan
merek tersebut kepada orang lain.

3.5

Layout
Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan kedalam sebuah

bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang.
Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam
sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan.

3.5.1

Grid System

Sebuah grid diciptakan sebagai solusi terhadap permasalahan penataan
elemen-elemen visual dalam sebuah ruang. Grid systems digunakan sebagai perangkat
untuk mempermudah menciptakan sebuah komposisi visual. Melalui grid system
seorang perancang grafis dapat membuat sebuah sistematika guna menjaga
konsistensi dalam melakukan repetisi dari sebuah kompisisi yang sudah diciptakan.
Tujuan utama dari penggunaan grid systems dalam desain grafis adalah untuk
menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara estetik.
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3.5.2

The Golden Section

Sebelum kita bisa membuat grid, kita memerlukan sebuah halaman untuk
meletakkannya. Di bidang seni grafis, proporsi agung menjadi dasar pembuatan
ukuran kertas dan prinsip tersebut dapat digunakan untuk menyusun keseimbangan
sebuah desain. Proporsi agung sudah ditemukan sejak jaman kuno untuk
menghadirkan proporsi yang sangat sempurna dan indah.
Dalam semua kasus yang terjadi, layout seharusnya mempertimbangkan
bagaimana cara mencapai
1. Pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas dan tenaga kerja.
2. Perbaikan aliran informasi, barang atau tenaga kerja.
3. Meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik
4. Meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen.
5. Peningkatan fleksibilitas.
Dari waktu ke waktu, desain layout perlu dipertimbangkan sebagi sesuatu yang
dinamis dan punya fleksibilitas.
3.6

Plastik
Istilah plastik mencakup

produk polimerisasi sintetik

atau

semi-sintetik.

Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga
terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Ada beberapa
polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber
sintetik. Nama ini berasal dari fakta bahwa banyak dari mereka "malleable", memiliki
properti keplastikan. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam
properti yang dapat menoleransi panas, keras, "reliency" dan lain-lain. Digabungkan
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dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan
memastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri.
A.

Kode 1: PETE or PET (Polyethylene Terephthalate)

PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate) biasa dipakai untuk botol plastik yang
jernih/transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir
semua botol minuman lainnya. Botol jenis PET/PETE ini direkomendasikan HANYA
SEKALI PAKAI. Kenapa? Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk
menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol
tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan
kanker) dalam jangka panjang.

B.

Kode 2: HDPE (High Density Polyethylene)

HDPE (High Density Polyethylene) memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras,
buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Kode 2 ini biasa dipakai untuk botol susu
yang berwarna putih susu, tupperware, galon air minum dan lain-lain. HDPE
merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan
untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan
makanan/minuman yang dikemasnya. Walaupun begitu, kode 2 ini juga
direkomendasikan HANYA SEKALI PAKAI. Kenapa? karena pelepasan senyawa
antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu.
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C.

Kode 3: V or PVC (Polyvinyl Chloride)

V atau PVC (Polyvinyl Chloride) adalah plastik yang paling sulit di daur ulang. Plastik
ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (Cling Wrap), dan botol-botol.
Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat
bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. Reaksi yang terjadi antara
PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk
ginjal, hati dan berat badan

D.

Kode 4: LDPE (Low Density Polyethylene)

LDPE (Low Density Polyethylene) biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik
kemasan, dan botol-botol yang lembek. Barang-barang dengan kode 4 dapat di daur
ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang
dengan kode 4 bisa dibilang tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk tempat
makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan
bahan ini.
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E.

Kode 5: PP (Polypropylene)

PP (Polypropylene) adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama untuk yang
berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan,
botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristiknya adalah
transparan, tidak jernih atau berawan, dan cukup mengkilap. Polipropilen lebih kuat
dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap
lemak, stabil terhadap suhu tinggi. Jenis PP (Polypropylene) ini adalah PILIHAN
BAHAN PLASTIK TERBAIK, terutama untuk tempat makanan dan minuman
seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk
bayi. Carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk
menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman.

F.

Kode 6: PS (Polystyrene)

PS (Polystyrene) biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum
sekali pakai, dll. Bahan Polystyrene bisa membocorkan bahan styrine ke dalam
makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan Styrine berbahaya untuk
kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada
masalah reproduksi, dan sistem syaraf. Selain tempat makanan, styrine juga bisa
didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini
harus dihindari dan banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian
tempat makanan berbahan styrofoam termasuk negara China.
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G.

Kode 7: OTHER

Untuk jenis plastik 7 Other ini ada 4 jenis, yaitu SAN (Styrene Acrylonitrile), ABS
(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) dan Nylon. Other (biasanya
Polycarbonate) bisa didapatkan di tempat makanan dan minuman seperti botol minum
olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik,
dan plastik kemasan.. Polycarbonate bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu
Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem
hormon. Hindari bahan plastik Polycarbonate.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN
4.1

Produk Healthi Rice
Healthi Rice terbuat dari padi pilihan diproses dengan baik tanpa bahan

tambahan atau pemutih. Healthi Rice mengandung serat lebih tinggi dan indeks
glikemik lebih rendah sangat baik untuk mengontrol gula darah. Selain itu, kandungan
antioksidan di dalamnya membantu menangkal radikal bebas dan kesehatan jantung
Anda. Healthi Rice merupakan pilihan tepat dan sehat untuk konsumsi harian
keluarga Anda.
4.2

Brief
Healthi Rice adalah produk baru dari perusahaan PT. Petrokimia Gresik,

dengan diluncurkannya produk baru, maka dibuatlah percangan desain kemasan
untuk produk baru tersebut.
a.

Target Audien : Orang tua, kelas menengah kebawah, perkotaan,
pedesaan

4.3

b.

Produk Baru Healthi Rice

c.

Toko, Swalayan, Supermarket, Minimarket

d.

Desain menggunakan rancangan Premium

Konsep
Konsep merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan suatu desain,

sebagai acuan dan terarah, sehingga menjadikan suatu desain itu memiliki nilai yang
tinggi. Dalam pembuatan produk Healthi Rice ini, sebelum dalam tahap desain,
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dirumuskanlah konsep terlebih dahulu, dengan mengumpulkan data-data yang telah
diperoleh dari brief yang sudah diberikan sebelumnya. Sehingga setelah
dikumpulkannya data yang diperoleh maka dirumuskan konsep yaitu, Kemasan yang
Premium.
4.4

Perancangan Karya
Setelah mengetahui konsep yang akan dipakai, untuk perancangan karya

awalnya dimulai dari mencari referensi melalu internet dan katalog yang ada di
perusahaan PT. Petrokimia Gresik, lalu hingga dilanjut pada pembuatan desain fix
(Digital).
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4.5

Sketsa Kasar

a.

Sketsa Kasar 1

Gambar 4.1 Sketsa Kasar 1
Sumber Olahan Penulis
Desain yang ada pada sketsa kasar pertama ini menggunakan garis lurus
berjajar 3, garis tengah nya memiliki tekstur transparan, sehingga para konsumen
dapat mengetahui secara langsung isi produk tersebut, sementara garis yang ada
disekelilingnya diberi warna polos menggunakan warna hijau muda, memberikan
kesan yang menyegarkan dan menimbulkan presepsi bahwa produk tersebut
diproduksi dengan tanaman-tanaman yang terpilih, terawat, menyegarkan dan
menyehatkan. Lalu pada bagian tengah disematkan logo dari produk tersebut.
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b.

Sketsa Kasar 2

Gambar 4.2 Sketsa Kasar 2
Sumber Olahan Penulis
Desain yang ada pada sketsa kasar yang ke dua ini memiliki kesamaan bentuk
yang banyak, yaitu persegi namun diputar 35 derajat, yang artinya memiliki benihbenih yang terbaik yang dihasilkan, sehingga terjamin kualitasnya, mengingat warna
yang digunakan juga hijau muda yang berarti , memberikan kesan yang menyegarkan
dan menimbulkan presepsi bahwa produk tersebut diproduksi dengan tanamantanaman yang terpilih, terawat, menyegarkan dan menyehatkan. Pada bagian atas logo
produk, terdapat foto dari padi yang segar dan sehat.
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c.

Sketsa Kasar 3

Gambar 4.3 Sketsa Kasar 3
Sumber Olahan Penulis
Pada desain yang digunakan untuk sketsa kasar 3 ini lebih ditonjolkan ke point
of view, pusat perhatian akan tertuju pada tengah bagian produk, pada bagian tengah
tersebut disematkan foto padi yang sehat dan segar, lalu bagian yang melingkari foto
tersebut di berikan efek transparan, sehingga konsumen dapat melihat langsung isi
produk, lalu setelahnya lagi itu adalah garis polos berwarna kuning, lalu pada bagian
yang mengitari logo ada tampak layaknya seperti gambar daun, dan diberikan warna
hijau pula, sehingga akan lebih tampak fresh konsumen melihatnya.
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d.

Sketsa Kasar 4

Gambar 4.4 Sketsa Kasar 4
Sumber Olahan Penulis
Desain yang disematkan pada sketsa kasar yang ke 4 ini hampir memiliki
kesamaan dengan desain sketsa yang ke 3, pemusat pemerhatiannya ada pada tengah
produk, pada bagian tengah tersebut disematkan foto padi yang sehat dan segar, lalu
bagian yang melingkari foto tersebut di berikan efek transparan, sehingga konsumen
dapat melihat langsung isi produk, lalu setelahnya lagi itu adalah garis polos berwarna
kuning.
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e.

Sketsa Kasar 5

Gambar 4.5. Sketsa Kasar 5
Sumber Olahan Penulis
Sketsa 5 menggunakan desain yang juga memiliki point of view nya ada di
tengah, warna yang dipilih adalah warna abu-abu, yang dimana abu-abu sendiri
diartikan sebagai apa yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga implementasinya
pada produk sendiri adalah terjamin kesegaran, kesehatan, kealamiannya, tidak
menggunakan bahan yang berbahaya bagi tubuh. pada bagian tengah tersebut
disematkan foto padi yang sehat dan segar,
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4.6

Implementasi Karya
4.6.1

Desain Sketsa Terpilih

Gambar 4.6 Sketsa Terpilih Tampak Depan
Sketsa ini terpilih karena memiliki semua aspek guna untuk menunjang
terjualnya produk tersebut dari pada sketsa-sketsa alternative yang lainnya, dapat
dilihat bahwa terdapat gambar padi yang segar sebagai poin of view terletak ditengah
desain packaging tersebut. Lalu untuk bagian background dapat disesuai kan dengan
warna dasar pada layout tersebut. Sehingga dapat diberikan gambar seperti suasana
lahan pertanian padi yang tampak rimbun, dan hijau, sehingga nantinya dapat
terhubung dengan warna dasar yang ada.
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Gambar 4.7 Sketsa Terpilih Tampak Belakang
Pada tampak belakang packaging dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
poin penting yang harus diinformasikan kepada para konsumen, seperti deskripsi
produk, data keterangan gizi dan kode produksi, deskripsi produk dan data keterangan
gizi sendiri bertujuan agar para konsumen dapat dengan baik mengetahui secara rinci
detail produk, agar tidak diragukan lagi oleh konsumen untuk sebuah produk tersebut.
Warna dasar pada tampak belakang ini juga sama memiliki warna hijau, untuk bagian
background dapat diberikan ilustrasi para petani yang sedang memanen padi.
Sehingga tampak seperti eksklusif dengan tampilan tersebut.
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4.6.2
a.

Implementasi Desain

Desain 1 (Packaging Healthi Rice – 5 Kg)

Gambar 4.8 Kemasan Healthi Rice 5 Kg
Sumber Olahan Penulis
Spesifikasi Karya :
Karya

: Kemasan Healthi Rice

Konsep Kemasan : Kemasan yang dipakai adalah konsep Premium yang berarti
memiliki kualitas yang berbeda.
Ukuran

: 45 cm x 30 cm

Media

: Pet Nylon

Jenis Cetak

: Cetak Offset
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Gambar 4.9 Kemasan Healthi Rice 5 Kg Tampak Depan
Sumber Olahan Penulis

Menampilkan desain kemasan Healthi Rice, dengan ukuran 45 cm x 30 cm.
Dengan berat bobot 5 Kg. Pada gambar di lingkaran tengah yang menunjukan padi
dimaksudkan bahwa padi yang dihasilkan adalah padi yang sehat, sehingga beras yang
dihasilkan pun juga menyehatkan. Lingkaran putih melingkari gambar padi
dimaksudkan bahwa pada bagian itu saat dicetak akan terlihat transparan, sehingga
bagian dalam atau isi produk terlihat dari luar, konsumen dapat mengetahui isi dari
produk tanpa harus membuka kemasan. Warna yang digunakan adalah hijau yang
memiliki arti bahwa kesegaran, kesuburan, di orientasikan pada padi yang segar dan
subur. Font yang digunakan adalah font Oduda Bold, pemilihan font ini dimaksudkan
bahwa memiliki unsur yang tidak kaku, sehingga mewakilkan dari produk itu sendiri,
yang nantinya lembut saat dimakan. Background yang dipakai adalah suasana
pertanian yang subur dan memberikan kesan tampak Premium.
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Gambar 4.10 Kemasan Healthi Rice 5 Kg Tampak Belakang
Sumber Olahan Penulis

Pada bagian belakang kemasan ditampilkan informasi nilai gizi dari produk
sehingga dapat dijelaskan secara rinci apa saja yang terkandung didalamnya. Pada
bagian bawah disematkan contact dari perusahaan tersebut dan warna hijau masih
menyesuaikan dengan warna yang ada di kemasan depan. Pada bagian atas terdapat
gambar kegiatan petani sedang melakukan panen, gambar ini memberi tahukan bahwa
prosesnya sedemikian rupa, sehingga menggugah pemikiran para konsumen dalam
menilai produk tersebut. Tulisan yang ada pada bagian atas kemasan, adalah
menjelaskan secara singkat produk tersebut.
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b.

Desain 2 (Packaging Healthi Rice – 1 Kg)

Gambar 4.11 Kemasan Healthi Rice 1 Kg
Sumber Olahan Penulis
Spesifikasi Karya :
Karya

: Kemasan Healthi Rice

Konsep Kemasan : Kemasan yang dipakai adalah konsep Premium yang berarti
memiliki kualitas yang berbeda.
Ukuran

: 25 cm x 20 cm

Media

: PP (Polypropylene)

Jenis Cetak

: Cetak Offset

68

Gambar 4.12 Kemasan Healthi Rice 1 Kg Tampak Depan
Sumber Olahan Penulis
Menampilkan desain kemasan Healthi Rice, dengan ukuran 45 cm x 30 cm.
Dengan berat bobot 5 Kg. Pada gambar di lingkaran tengah yang menunjukan padi
dimaksudkan bahwa padi yang dihasilkan adalah padi yang sehat, sehingga beras yang
dihasilkan pun juga menyehatkan. Lingkaran putih melingkari gambar padi
dimaksudkan bahwa pada bagian itu saat dicetak akan terlihat transparan, sehingga
bagian dalam atau isi produk terlihat dari luar, konsumen dapat mengetahui isi dari
produk tanpa harus membuka kemasan. Warna yang digunakan adalah hijau yang
memiliki arti bahwa kesegaran, kesuburan, di orientasikan pada padi yang segar dan
subur. Font yang digunakan adalah font Oduda Bold. pemilihan font ini dimaksudkan
bahwa memiliki unsur yang tidak kaku, sehingga mewakilkan dari produk itu sendiri,
yang nantinya lembut saat dimakan. Background yang dipakai adalah suasana
pertanian yang subur dan memberikan kesan tampak Premium. Pada bagian atas yang
terdiri tiga lingkaran adalah dimaksudkan sebagai handling guna untuk
mempermudah membawa produk tersebut.
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Gambar 4.13 Kemasan Healthi Rice 1 Kg Tampak Belakang
Sumber Olahan Penulis
Pada tampilan belakang kemasan 1 Kg ini, terdapat informasi nilai gizi hampir
memenuhi kemasan, karena memang jika dibuat dengan ukuran lebih kecil, maka
akan tampak banyak yang kosong, sehingga dibuatlah dengan ukuran hampir
memenuhi kemasan, lalu pada background terdapat gambar aktifitas petani yang
sedang memanen padi dengan maksud gambar ini memberi tahukan bahwa prosesnya
sedemikian rupa, sehingga menggugah pemikiran para konsumen dalam menilai
produk tersebut. Lalu pada background bagian bawah memang diberi warna putih,
agar pembaca mudah untuk membaca informasi yang disampaikan tersebut.
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c.

Desain 3 (Packaging Healthi Rice – 120 Gram)

Gambar 4.14 Kemasan Healthi Rice 120 Gram
Sumber Olahan Penulis
Spesifikasi Karya :
Karya

: Kemasan Healthi Rice

Konsep Kemasan : Kemasan yang dipakai adalah konsep Premium yang berarti
memiliki kualitas yang berbeda.
Ukuran

: 20 cm x 12 cm

Media

: PP (Polypropylene) Standing Pounch

Jenis Cetak

: Cetak Offset
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Gambar 4.15 Kemasan Healthi Rice 120 Gram
Sumber Olahan Peneliti
Menampilkan desain kemasan Healthi Rice, dengan ukuran 20 cm x 12 cm.
Dengan berat bobot 120 Gram. Pada gambar ini secara keseluruhan akan terlihat
transparan, sehingga bagian dalam atau isi produk terlihat dari luar, konsumen dapat
mengetahui isi dari produk tanpa harus membuka kemasan. Warna yang digunakan
adalah hijau yang memiliki arti bahwa kesegaran, kesuburan, di orientasikan pada
padi yang segar dan subur. Font yang digunakan adalah font Oduda Bold. Pemilihan
font ini dimaksudkan bahwa memiliki unsur yang tidak kaku, sehingga mewakilkan
dari produk itu sendiri, yang nantinya lembut saat dimakan. Background yang dipakai
adalah tampak jarak dekat tumbuhan padi. Sebagai penjelas bahwa produk tersebut
dari padi yang sehat. Lingkaran pada bagian atas kemasan juga dimaksudkan untuk
handling, memberikan kenyamanan pada konsumen saat membawanya, sekalipun itu
berukuran 120 gram.

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Dari proses pembuatan packaging produk baru Healthi Rice PT. Petrokimia,

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Packaging merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam
mengenalkan sebuah produk kepada para konsumen. Dengan menjadikan
sebuah packaging yang menarik dapat menjadi sebagai tanda pengenal yang
baik kepada para konsumen bahwa terdapat produk baru. Ciri-ciri kemasan
suatu produk yang baik adalah menyajikan desain yang sesuai dengan produk
yang akan dijual, sehingga konsumen tidak akan miss perception terhadap
produk. Lalu untuk kemasan yang menarik adalah, penggabungan yang baik
antara objek, foto, desain hingga warna yang akan disajikan diwajah kemasan
tersebut. Kombinasi yang sesuai dapat mengenalkan dengan baik perspesi
konsumen terhadap produk, sehingga dengan menariknya kemasan, konsumen
akan lebih tertarik untuk membeli produk tersebut.

2.

Untuk kenyamanan konsumen bagian handling ini juga masuk dalam kategori
meningkatkan ketertarikan konsumen akan produk, sementara produk yang
disajikan memiliki berat isi 5 Kg, 1 Kg dan 120 Gram. Untuk produk yang
memiliki berat 5 Kg ini handling yang diterapkan pada bagian atas dan
bawahnya hanya dilebihkan beberapa centimeters saja. Handling untuk
kemasan ini hanya untuk mempermudah konsumen membawanya diatas
pundak, atau dibawa biasa, namun handling yang ada pada kemasan 1 Kg dan
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120 Gram, terdapat 2 lubang kecil yang cukup untuk dimasukan 2 jari tangan,
yang dimana sangat efisien untuk produk dengan berat tersebut, karena
memang beratnya tidak melebih dari 1 Kg, sehingga tetap akan nyaman untuk
dibawa dengan jenis handling seperti demikian. Kesimpulan untuk handling
yang akan disajikan pada kemasan memang memiliki poin penting, sehingga
membuat konsumen nyaman saat membawa kemasan tersebut.
5.2

Saran
Dari desain packaging Healthi Rice yang dibuat ini, masih terdapat beberapa

kekurangan yang diharapkan di kemudian hari dapat diperbaiki oleh pihak lain.
Beberapa kekurangan tersebut antara lain :
1.

Desain dapat sewaktu-waktu bertambah, mengingat produk dapat
dikembangkan lagi menjadi beberapa alternatif produk.
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