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ABSTRAK 

Kampung Coklat Blitar  merupakan salah satu destinasi wisata berbasis 

natural yang memiliki fasilitas meliputi ; tempat pembibitan tanaman kakao, 

perkebunan kakao, tempat pengeringan biji kakao, tempat pengolahan coklat, 

cooking class (tempat menghias coklat), gerai coklat, cafe coklat, meeting room, 

terapi ikan dan outlet – outlet yang menjual hasil olahan coklat. 

Kampung Coklat Blitar dikembangkan oleh 48 (empat puluh delapan) 

kelompok tani se-kabupaten Blitar dan berbadan hukum Koperasi bernama 

Gapoktan “Guyub Santosa”.  Perkebunan Kampung Coklat Blitar saat ini 

berkembang dan sering dikunjungi wisatawan lokal, nasional maupun 

mancanagera. 

Wisatawan yang mengunjungi Kampung Coklat Blitar diberikan wawasan 

tentang budidaya tanaman kakao mulai dari pembibitan tanaman kakao, pemetikan 

biji kakao yang sudah masak, proses pengeringan biji kakao hingga sampai proses 

pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan yang lezat. 

Berdasarkan  hasil analisis data, ditemukan bahwa : pertama, logo Kampung 

Coklat Blitar tidak menggambarkan identitas visual sebagai karakteristik 

perusahaan. Kedua, logo Kampung Coklat Blitar memiliki kemiripan dengan logo 

perusahaan yang lain.Ketiga, logo Kampung Coklat tidak menggambarkan  visi dan 

misi dari perusahaan Kampung Coklat yang ditetapkan oleh pengurus, yaitu 

membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, mandiri, berdaya dan sejahtera. 

Oleh karena itu perlu dilakukan redesain logo Kampung Coklat Blitar yang 

menggambarkan identitas visual dan visi  - misi Kampung Coklat sebagai 

karakteristik perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan  citra 

atau image baik perusahaan Kampung Coklat yang lebih berkembang dan maju, 

guna pengembangan wisata edukasi berbasis natural, banyak menarik perhatian 

wisatawan lokal, nasional, bahkan mancanegara. 

 

Kata Kunci : Redesain logo, Identitas Kampung Coklat,  Visi-Misi Kampung 

Coklat, Citra Perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang redesain logo Kampung Coklat 

Blitar, yang merupakan faktor penting dalam proses – proses selanjutnya. Desain 

logo kampung coklat Blitar saat ini tidak sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. 

Sehingga dalam upaya mengenalkan kepada masyarakat masih banyak mengalami 

kendala seperti, rendahnya penguatan citra, kurang menunjukkan identitas sebagai 

karakter perusahaan, dan adanya kesamaan logo dengan perusahaan yang lain. 

Dengan adanya redesain logo yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, maka 

diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Kampung Coklat sebagai destinasi 

wisata edukasi berbasis natural (alam). 

Bertitik-tolak dari itu, maka perlu dilakukan  redesain logo atau membuat 

logo baru sebagai identitas atau karakter Kampung Coklat Blitar yang diharapkan 

sesuai dengan visi dan misi, dan dapat mengembangkan destinasi wisata yang 

berbasis natural. Menurut Helmi (2008: 24) Redesain sendiri merupakan 

perancangan atau perencanaan kembali untuk melakukan perubahan pada struktur, 

fungsi atau suatu sistem dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat yang lebih baik 

dari desain semula atau  untuk menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain 

semula.  

Redesain ini difokuskan pada logo Kampung Coklat Blitar (lihat gambar 

1.1.) yang kurang memperhatikan pentingnya sebuah logo. Meredesain logo, 

menurut Ragil Setiawan dalam jurnal yang berjudul Redesain Logo dan 
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Aplikasinya dalam Corporate Identity “UD.KREASI GEMILANG” (2013: 18) 

dipengaruhi beberapa alasan yaitu : (1) berubahnya visi dan misi perusahaan, (2) 

logo mirip dengan logo lainnya,(3) ada masalah teknis saat menggunakan logo, dan 

(4) logo tidak sesuai zaman. 

 

 

 

 

Logo Kampung Coklat Blitar (lihat gambar 1.1.) merupakan logo yang 

dipergunakan oleh pengelola Kampung Coklat untuk berbagai keperluan promosi. 

Namun logo tersebut kurang mencerminkan visi dan misi dari Kampung Coklat 

Blitar sebagai destinasi wisata berbasis natural. Adapun visi yang dimaksud adalah  

“ Membangun Masyarakat Indonesia yang cerdas, mandiri, Berdaya dan Sejahtera”. 

Sedangkan misi yang ditetapkan Kampung Coklat adalah : (1) menumbuhkan 

perekonomian masyarakat Indonesia yang berkeadilan, (2) mengedukasi 

masyarakat Indonesia akan pentingnya komoditas kakao Indonesia,(3) mendorong 

pertumbuhan produksi kakao dan coklat olahan Indonesia, (4) menumbuhkan 

generasi penerus yang peka terhadap kearifan lokal, dan pemanfaatannya untuk 

Gambar 1.1. Logo Kampung Coklat yang sekarang 

Sumber : www.kampungcoklat.com, 2017 
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kesejahteraan masyarakat, serta (5) menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah 

coklat terlezat di dunia (menurut pengelola Kampung Coklat yaitu Viky, 2017). 

Logo Kampung Coklat Blitar di samping sangat berperan penting sebagai 

identitas perusahaan, juga dapat dipergunakan sebagai media untuk  

mengembangkan destinasi wisata agar lebih dikenal masyarakat luas. Dalam buku 

“logo visual asset development” milik Jessica Diana Kartika,SSn dan Rudyant 

Siswanto Wijaya, SSn (2015: 34) dijelaskan bahwa Logo adalah sebuah aplikasi 

visual,  yang membangun visual merek yang diperkuat oleh elemen yang dapat 

bersama – sama mendukung identitas yang semua elemen itu dapat diterapkan pada 

aplikasi cetak, digital, desain interior bahkan produk.  

Menurut Veronica Napoles dalam buku “Mendesain Logo” milik Rustan 

(2009: 66) dikatakan bahwa perusahaan itu bagaikan manusia. Mereka memiliki 

karakter pribadi, budaya dan prinsip-prinsip. Namun bagi banyak orang, logo 

terlihat dingin (kaku) dan tidak berkepribadian. Tanpa tanda-tanda kehidupan. 

Identitas visual membantu membuat mereka lebih manusiawi, dengan memberinya 

‘wajah’ dan kepribadian dalam bentuk sebuah logo. Melalui sebuah logo juga 

tergambar semua atribut non fisik lainnya sebagai jiwa dari identitas tersebut yaitu 

visi dan misinya, corporate value, corporate culture dan seluruh kepribadiannya. 

Keunikan dari destinasi wisata Kampung Coklat Blitar merupakan salah 

satu tempat wisata edukasi tentang budidaya tanaman kakao dan cara pembuatan 

coklat. Jadi wisatawan yang mengunjungi Kampung Coklat Blitar diberikan 

wawasan tentang budidaya tanaman kakao mulai dari pembibitan tanaman kakao, 

pemetikan biji kakao yang sudah masak, proses pengeringan biji kakao hingga 
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sampai proses pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan yang enak.  (wawancara 

dengan pengelola Kampung Coklat Blitar, Akhsin Al Fata, 2016). Coklat yang 

disajikan Kampung Coklat Blitar merupakan jenis coklat original yaitu suatu jenis 

coklat standard international yang secara umum memiliki persyaratan khusus yang 

tercantum atau bisa disebut juga layak di perdagangan di pasaran 

internasional,  SNI 01 – 2323 –1991 (Badan Standard Nasional, 2013). 

Lebih lanjut perlu dijelaskan pengertian destinasi wisata.  Destinasi wisata 

berasal dari kata “destinasi” dan “wisata”. Pengertian “destinasi” adalah suatu 

tempat tujuan atau daerah tujuan (Daryanto: 1997). Dan pengertian “wisata” adalah 

suatu kawasan yang dipilih oleh wisatawan atau pengunjung dalam periode waktu 

tertentu (Harjanto, 1996: 43). Objek wisata yang ada di Kampung Coklat Blitar 

sendiri merupakan salah satu objek wisata alam yang mempunyai berbagai aspek 

yang terkait dengan jenis tanaman kakao yang dibudidayakan, dan  jenis kegiatan 

rekreasi lain yang dikembangkan melalui kreasi dan perpaduan alam (natural), 

sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawa dan  yang mengunjunginya.  

Menurut Anonymous, 1982; Saragih, 1993, “Wisata alam” merupakan 

kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati 

keindahan alam, baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada 

daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam  digunakan sebagai penyeimbang 

hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat padat, dan suasana keramaian kota. 

Sehingga dengan melakukan wisata alam, tubuh dan pikiran menjadi segar kembali 

dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi, karena dengan wisata alam 

memungkinkan diperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan 
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wisata alam, pengunjung diharuskan melestarikan area yang masih alami, memberi 

manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat 

setempat, sehinga bisa menjadi Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi 

wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau 

penginapan. 

Sebagai bentuk pengembangan potensi destinasi wisata Kampung Coklat 

Blitar, maka diperlukan suatu upaya atau tindakan pengenalan berupa promosi. 

Pengertian promosi menurut Buchari Alma (2006: 179) merupakan sejenis 

komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai 

barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dirumuskan identifikasi 

permasalahan dari Kampung Coklat Blitar : “Bagaimana meredesain logo 

Kampung Coklat Blitar sebagai upaya pengembangan destinasi wisata berbasis 

natural?” 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dapat diambil dari perumusan masalah 

tersebut yaitu :  

- Membuat logo baru  

- Membuat GSM (Graphic Standard Manual)  

- Mengimplementasikan media dari rancangan Graphic Standard Manual (GSM) 

meliputi : poster, stationary-set, billboard, brosur, merchandise. 
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1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari pembuatan laporan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Merancang redesain logo Kampung Coklat Blitar 

b. Merancang media promosi Kampung Coklat Blitar yang berupa stationary-set 

dan media lainnya sebagai media pengaplikasian logo yang telah diredesain. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penelitian, maka manfaat dari 

perancangan ini adalah : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil dalam perancangan diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat  

akademis dalam perancangan redesain logo  

b. redesain logo ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian terhadap Kampung Coklat Blitar. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan pada 

Kampung Coklat Blitar. Selain itu, dapat juga digunakan untuk tempat - tempat lain 

yang berpotensi menjadi tujuan wisata edukasi berbasis natural. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang mengangkat tentang promosi 

destinasi wisata edukasi di Kota Blitar melalui redesain logo, khususnya 

menggunakan unsur tanaman kakao atau coklat dari Kampung Coklat. Kegunaan 

analisis dari penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi dari hasil penelitian 

terdahulu sebagai pembeda dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian terdahulu 

dapat dijadikan referensi terkait redesain logo Kampung Coklat Blitar sebagai 

destinasi wisata berbasis natural (alam), agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

 Oleh karena itu, selain menjelaskan penelitian terdahulu, bab ini juga 

menejelaskan tentang profil Kota Blitar, profil Kampung Coklat, destinasi wisata  

berbasis natural (alam), redesain logo, GSM (Graphic Standard Manual), dan 

media promosi sebagai media pendukung dalam penelitian yang menghasilkan 

jawaban permasalahan secara teoritis.  

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Childa Sofia (2013), mahasiswi 

Universitas Negeri Malang dengan judul penelitian “Redesain Corporate Identity 

Kampung Wisata Kungkuk dan Aplikasinya”. Redesain corporate identity 

Kampung Kungkuk ini bertujuan untuk membuat identitas visual yang kuat sebagai 

potensi tempat wisata yang dapat menarik wisatawan dari luar Kota Batu. 

 Dalam redesain corporate identity Kampung Kungkuk dan Aplikasinya,  

diambil tema tentang corporate identity yang diharapkan dapat membentuk 
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identitas tempat wisata Kampung Kungkuk yang memilik citra positif sebagai 

tempat wisata yang berkembang di Kota Batu. Wisata Kampung Kungkuk 

merupakan desa wisata yang menjadi percontohan desa wisata di Kota Batu, dan 

bentuk usaha yang berkembang pada saat ini adalah merupakan ekonomi kreatif 

yang mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dengan menawarkan 

berbagai paket wisata yang berkonsep alami dan tradisional.  

 Untuk penelitian pada saat ini yang dilakukan adalah redesain logo 

Kampung Coklat Blitar sebagai upaya pengembangan destinasi wisata berbasis 

natural. Pada umumnya masyarakat Kota Blitar sendiri sudah mengetahui 

keberadaan Kampung Coklat sebagai perkebunan kakao sekaligus wisata edukasi 

tentang budidaya tanaman kakao.  

 Ada faktor pembeda dalam penelitian saat ini, penelitian pada saat ini adalah 

upaya meredesain logo Kampung Coklat Blitar sebagai upaya mengembangkan 

destinasi wisata berbasis natural, sedangkan penelitian terdahulu meredesain 

corporate identity wisata Kampung Kungkuk yang ada di Kota Batu yang bergerak 

di bidang ekonomi kreatif yang mengembangkan dan memberdayakan masyarakat 

serta juga menawarkan berbagai paket wisata yang berkonsep alami dan tradisional. 

Sebagai upaya mengembangkan destinasi wisata Kampung Coklat  di Kota Blitar, 

maka peneliti melakukan redesain logo untuk memperkuat identitas perusahaan dan 

selaras dengan visi dan misi Kampung Coklat yang telah ditetapkan.  

2.2. Kota Blitar 
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Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur. 

Kota Blitar dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator, 

secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya 

momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Blitar. Secara geografis, Kota 

Blitar terletak di ujung Selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari 

permukaan air laut, pada koordinat 112o 14 – 112o 28 Bujur Timur dan 8o 2 – 8o 10 

Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata – rata 24C-34C, karena Kota 

Blitar berada di kaki Gunung Kelud dengan jarak 160 Km arah Tenggara dari Ibu 

Kota Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil 

kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto (menurut Dinas 

perhubungan, komunikasi dan informatika daerah Kota Blitar, 2017). 

Gambar 2.1. Lambang Kota Blitar 

Sumber : http://www.blitarkota.go.id , 2017 
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Luas Kota Blitar tidak seluas kota – kota yang ada di Jawa Timur, level yang 

dicapai Kota Blitar adalah sebuah kota yang tergolong kota kecil, Kota Blitar 

memilik wilayah luas kurang lebih 34.58 km dan terbagi menjadi 3 kecamatan. 

 Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki 

sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah 

perkotaaan yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah 

pertanian, seta kebun campuran dan perkarangan. Karena itu berdasarkan informasi 

Dinas Perhubungan Kota Blitar (2017) sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar 

mengandalkan potensi di luar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan 

sumberdaya buatan. 

2.3 Kampung Coklat  

Gambar 2.2 Peta Kota Blitar 

Sumber : http://www.Infonusa.wordpress.com, 2017 
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 Kampung Coklat yang terletak di Jalan Banteng Blorok no.18 RT.01 / 

RW.06, desa Plosorejo-Kademangan, Kabupaten Blitar, dan wisatawan dapat 

menempuh waktu perjalanan 30 menit untuk mencapai ke sana dari pusat kota 

Blitar . Kampung Coklat merupakan salah satu destinasi wisata lokal, nasional, 

maupun mancanegara. Menurut pengelola Kampung Coklat, Akhsin Al-fata 

(2016), Kampung coklat ini merupakan perkebunan dan budidaya tanaman kakao 

yang memiliki luas kurang lebih 5 Ha. Bermacam – macam fasilitas disediakan oleh 

pengelola Kampung Coklat mulai dari : tempat pembibitan tanaman kakao, 

perkebunan kakao, tempat pengeringan biji kakao, tempat pengolahan coklat, 

cooking class (tempat menghias coklat), gerai coklat, cafe coklat, meeting room, 

terapi ikan dan outlet – outlet yang menjual hasil olahan coklat. Semuanya itu dapat 

dinikmati langsung di lokasi. Selain itu produk Kampung Coklat bisa juga dibuat 

sebagai buah tangan (oleh-oleh) atau souvenir.  

 

 Kampung Coklat Blitar dikembangkan oleh 48 (empat puluh delapan) 

kelompok tani se-kabupaten Blitar yang diketuai Bapak Kholiq Mustofa, dan 

membentuk Koperasi Gapoktan “Guyub Santosa”.  Di samping itu dibentuk pula 

Gambar 2.3 Lokasi Kampung Coklat 

Sumber : http://disporbudpar.blitarkab.go.id, 

2017 
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badan Usaha berupa “Usaha Dagang (UD)” maupun Commanditaire Vennotschap 

(CV). Karena kepengurusannya yang baik, perkebunan tersebut berkembang pesat 

dan sering didatangi oleh masyarakat di luar kota Blitar hingga wisatawan 

mancanegara (Ariek Suefendi/www.komunitasunik.com, 2014) . 

Untuk mewujudkan impiannya sebagai petani kakao yang bisa berkembang 

dan maju, Bapak Kholiq Mustofa menggali informasi harga kakao kering di 

pergudangan Tanjung Perak seharga Rp.16.000/kg, ternyata  selisih harga lebih 

mahal bila dibandingkan dengan pembelian tengkulak di Sumber Pucung Malang. 

Dari situ bapak Kholiq Mustofa bertekad untuk masuk ke pasar pabrikan coklat 

olahan dan atas kerja kerasnya membuahkan  hasil dengan  mendapatkan 

kepercayaan menyuplai biji kakao di pengolahan coklat sebanyak 3,2 ton perbulan 

dengan harga Rp. 16.000/kg dan berkembang menjadi 300 ton per bulan saat ini. 

Pencapainnya tidak hanya berhenti di situ,  Bapak Kholiq Mustofa memiliki ambisi 

membuat coklat olahan sendiri dengan melakukan  survey ke beberapa pabrik 

coklat, seperti pabrik coklat “monggo”, silverquuen, dan “ceres” ( menurut 

pengelola Kampung Coklat, Akhsin Al Fata, (2016). 

Pada tahun 2013, Kampung Coklat Blitar melakukan upaya strategis dengan 

memproduksi coklat olahan sendiri yang diberi merek “Gusant”, hasil kerjasama 

dengan ahli coklat asal kota Blitar. Pembuatan coklat ini dapat dukungan dari 

pemerintah Kota Blitar berupa bantuan mesin pengolahan coklat. Pada saat ini 

produk “Gusant” sudah dipasarkan di bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Solo, 

dan Yogyakarta, namun produk “Gusant” terpaksa diberhentikan karena belum 

mencapai target yang  diharapkan. Oleh karena itu, Bapak Kholiq Mustofa merubah 
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orientasi usaha dari produk olahan menjadi wisata edukasi yang bernama 

“Kampung Coklat Blitar” dengan tujuan mampu memberikan pengetahuan pada 

masyarakat tentang cara budidaya kakao hingga pembuatan coklat menurut 

pengelola Kampung Coklat, Akhsin Al Fata, (2016). 

Keunikan dari destinasi wisata Kampung Coklat Blitar adalah menjadi salah 

satu tempat wisata edukasi tentang budidaya tanaman kakao dan cara pembuatan 

coklat. Jadi wisatawan yang mengunjungi Kampung Coklat Blitar diberikan 

wawasan tentang budidaya tanaman kakao mulai dari pembibitan tanaman kakao, 

pemetikan biji kakao yang sudah masak, proses pengeringan biji kakao hingga 

sampai proses pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan yang enak (menurut 

pengelola Kampung Coklat yaitu Akhsin Al Fata, 2016). Menurut BSNI (2013), 

Coklat yang disajikan Kampung Coklat Blitar merupakan jenis coklat original yaitu 

suatu jenis coklat standard international yang secara umum memiliki persyaratan 

khusus yang tercantum dalam SNI 01 – 2323 –1991  atau layak di perdagangkan di 

pasaran internasional. 

2.3.1 Tanaman Kakao 

Theobroma cacao adalah nama biologi yang diberikan pada pohon kakao 

oleh  Linnaeus dalam edisi pertama dari buku terkenal berjudul Species Plantarum 

yang terbit pada tahun 1753. Theobroma dalam bahasa Latin berarti “makanan 

dewa-dewi” (James J. Spillane, 1995: 13). 

Theobroma cacao atau tanaman kakao dibudidayakan secara luas di 

Indonesia sejak tahun 1970, selain ditanam secara swadaya oleh masyarakat. Kakao 

juga ditanam oleh perkebunan-perkebunan besar, baik oleh  badan usaha milik 
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negara maupun swasta. Ada dua jenis kakao yang ditanam di perkebunan Indonesia 

yaitu kakao lindak dan kakao mulia. Tanaman Kakao lindak banyak dijumpai di 

perkebunan PTP IV, PTP VI, PTP IX, PTP XIII, PTP XVIII, PTP XXIII, sedangkan 

jenis tanaman kakao mulia hanya beberapa saja yang terdapat di perkebunan PTP 

XVIII, PTP XXIII, PTP XXVI dan PTP XXIX. Hibrida kedua macam varietas 

kakao tersebut dibudidayakan di wilayah PTP XI. Kakao rakyat di pihak lain 

terdapat di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dan perkebunan kakao milik 

swasta yang membudidayakan tanaman kakao terdapat di PT. Hanfarm 

(Kaliamantan Timur) dan PT. Pagilaran yang terletak di Jawa Tengah. (Dr. James 

J. Spillane, 1995: 16) 

Bentuk-bentuk produk coklat yang diolah dari tanaman  kakao antara lain 

adalah bubuk coklat (cocoa powder) sebagai bahan pembuat kue, permen coklat 

(chocolate candy) sebagai makanan kecil juga sebagai bahan permen bagi anak-

anak dan juga coklat pengoles roti.  

 

 Gambar 2.4 Tanaman Kakao di Perkebunan Kampung Coklat 

Sumber : ksmtour.com, 2017 
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Salah satu tanaman kakao yang ditanam di Kampung Coklat di Kabupaten 

Blitar, desa Plosorejo-Kademangan merupakan jenis kakao edel atau yang dikenal 

dengan kakao mulia ysng bisa tumbuh di ketinggian di atas 400 meter dari atas 

permukaan laut, memiliki bentuk buah yang kecil, memiliki kualitas tinggi dan 

beraroma bagus, menurut pengelola Kampung Coklat, Akhsin Al fata (2016). 

2.3.2 Produk Olahan 

Coklat olahan yang dijadikan produk di Kampung Coklat berasal dari 

tanaman kakao yang dibudidaya sendiri oleh Kampung Coklat. Untuk menjadikan 

coklat olahan yang enak dan berkualitas perlu biji kakao yang bermutu. Tanaman 

kakao disini merupakan kakao jenis kakao Edel atau yang dikenal dengan sebutan 

kakao mulia (Java Cacao) salah satu jenis kakao yang sudah lama dikembangkan 

di Indonesia. 

 

 
Gambar 2.5. Jenis buah kakao Edel (kakao mulia)  

Sumber : http://ulinulin.com, 2017 
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Jenis kakao Edel (lihat gambar 2.5), merupakan jenis tanaman kakao yang 

dapat tumbuh di daerah tropis, yang memiliki ciri-ciri utama kakao mulia ini adalah 

kotiledone biji berwarna putih saat masih segar dan bila sudah kering berwarna 

cerah, di pasaran dunia kakao ini dikenal dengan jenis penghasil biji kakao yang 

berkualitas tinggi. Dalam upaya menjadikan biji kakao menjadi coklat olahan yang 

enak ada beberapa proses yang harus dilakukan seperti : pemilihan biji kakao yang 

sudah matang, pemisahan kulit biji kakao, pengeringan biji kakao, penggilingan biji 

kakao atau pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan. 

 

 

 

Coklat olahan yang diberi merek “Gusant” (lihat gambar 2.6.) memiliki 

beberapa produk coklat yang dapat dijumpai di gerai Kampung Coklat, yaitu : 

Original chocolate, crispy chocolate, orange chocolate, apple chocolate, mix 

chocolate, dark chocolate 67%, dark chocolate 80%, dark chocolate 90%, drak 

chocolate 100%, chocolate powder dan lain-lain. Produk-produk Gusant ini juga 

Gambar 2.6 Produk Gusant 

Sumber : www.kampungcoklat.com, 2017 
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dapat dijadikan buah tangan dari destinasi wisata Kampung Coklat (menurut 

pengelola Kampung Coklat yaitu Akhsin Al Fata, 2016). 

2.4. Pariwisata 

2.4.1. Definisi Pariwisata 

 Menurut Oka Yoeti (1996: 103) pariwisata merupakan suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselengarakan dari suatu tempat ke 

tempat yang lain dengan maksud tujuan bukan untuk berusaha atau mencari nafkah 

di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan/keinginan yang bermacam-macam. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

dijelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Salah satu yang sangat berhubungan dengan pariwisata yaitu obyek wisata 

yang mempunyai pengertian yaitu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber 

daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan 

diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Obyek wisata dapat berupa 

obyek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut atau berupa obyek 

wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah dan lain-lain. 

2.4.2 Jenis-jenis Pariwisata 

 Menurut Nyoman S. Pendit (1999; 42-44) membagi pariwisata ke dalam 

beberapa jenis yaitu :  
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a. Wisata Budaya : Wisata budaya merupakan suatu perjalan wisata ke tempat 

lain atau keluar negeri yang dilakukan dengan maksud mengetahui dan 

mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya 

dan seni masyarakat di lokasi yang dituju. 

b. Wisata Industri : Wisata Industri bisa dicontohkan seperti suatu kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, ke tempat 

atau daerah kompleks perindustrian yang di mana terdapat pabrik-pabrik 

maupun bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan 

peninjauan atau penelitian. 

c. Wisata Komersial : Wisata Komersial merupakan perjalanan dengan tujuan 

untuk mengunjungi kegiatan-kegiatan komersial seperti pameran, bussines, 

expo pekan karya yang bersifat komersil. 

d. Wisata Pertanian : Suatu jenis wisata dapat dicontohkan seperti perjalanan 

yang dilakukan proyek-proyek pertanian, ladang pembibitan, dan sebagainya 

untuk tujuan melakukan riset atau penelitian. 

e. Wisata Cagar Alam : Wisata Cagar Alam ini merupakan jenis wista yang 

mengkhususkan kepada pengunjung atau wisatawan ke daerah cagar alam, 

taman lindung, perkebunan dan hutan daerah pegunungan, dengan tujuan untuk 

menikmati keindahan alam, menghirup udara segar serta melihat berbagai 

binatang atau tumbuhan. 

Wisata Edukasi adalah suatu jenis objek wisata yang menerapkan pendidikan  

non formal akan suatu pengetahuan yang diberikan kepada pengunjung ataupun 
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pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. Wisata jenis ini disebut 

juga sebagai study tour (Suwantoro, 1997). 

2.4.3 Wisatawan 

 Dalam dunia pariwisata, wisatawan merupakan kesatuan atau bagian yang 

tidak dapat dipisahkan. Wisatawan berasal dari segala segmen mulai dari tua-muda, 

miskin-kaya, asing-mancanegara, semuanya mempunyai keinginan atau harapan 

yang berbeda. 

 Menurut Smith (Kusumaningrum, 2009: 16), menjelaskan bahwa 

wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara 

sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain. 

 Jadi wisatawan bisa dikatakan seseorang yang melakukan perjalanan dari 

satu tempat ke satu tempat yang lain yang jauh dari rumahnya yang ingin 

menghabiskan waktunya untuk menyegarkan fikiran han ingin melepaskan diri dari 

rutinitas kehidupan sehari-hari. 

2.4.4 Pariwisata Berbasis Alam 

 Alam merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “nature” atau dalam 

bahasa Indonesia “natural”, yang berasal dari kata Latin “natura”. Natura adalah 

terjemahan dari kata Yunani physis yang awalnya terkait dengan karakteristik 

bawaan yang dimiliki lingkungan, tanaman, hewan dan berbagi fitur yang lain di 

dunia (kompasiana) yang dikutip oleh Indah (2016: 27). Pariwisata berbasis Alam 

(natural) pada saat ini menjadi trend yang berkembang, karena semakin 

meningkatnya kesadaran akan pentingnya alam bagi kelangsungan hidup manusi. 
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Dengan pariwisata berbasis alam atau natural ini diharapkan dapat membantu upaya 

kelestarian alam. 

 Menurut Valentien Faulkner (1992: 35) menjelaskan pariwisata berbasis 

alam (natural) merupakan kegiatan pariwisata yang di dalamnya  terjadi interaksi 

dan juga terkaitan antara aktivitas manusia dengan lingkungan alam, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pariwisata berbasis alam (natural) dapat 

diwujudkan dalam tiga cara, yaitu : beberapa aktivitas yang bergantung pada alam 

untuk atraksinya, aktivitasnya yang memiliki kaitan dengan alam, dan lingkungan 

alami atau alam yang mempengaruhi aktivitas wisatwan. 

2.5. Redesain  

 Redesain atau redesign adalah suatu perencanaan untuk melakukan 

perubahan pada struktur dan fungsi suatu benda, bangunan atau suatu sistem yang 

tujuannya untuk menghasilkan manfaat yang lebih baik dari desain semula dan 

menghasilkan fungsi yang berbeda juga dari desain semula. 

Menurut Echols dan Shadily yang dikutip oleh Winda (2016: 12) redesain 

adalah kegiatan perencanaan dan perancangan kembali suatu perubahan, sehingga 

terjadi perubahan fisik tanpa merubah fungsinya baik melalui perluasan maupun 

pemindahan lokasi. Adapun perusahaan yang melakukan perencanaan ulang 

terhadap logonya harus memperhatikan hal-hal yang berikut :  

a) Saat perusahaan/instansi meluncurkan organisasi baru.  

b) Dilakukannya merger atau akuisisi. 

c) Pelaksanaan diversifikasi  
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d) Dilakukannya re-positioning sebuah produk di pasaran atau 

perusahaan.  

e) Adanya pengembangan internasional.  

 Logo yang ideal secara keseluruhan merupakan instrument dari citra positif 

dan bonafiditas perusahaan yang menyimbolkan secara utuh dan total dari 

corporate culture, positioning, historis, atau aspirasi perusahaan. Sehingga bila 

dengan berjalannya waktu, logo yang digunakan sebelumnya sudah tidak mewakili 

hal – hal tersebut di atas, maka saat itu perlu dilakukan desain ulang agar fungsi 

logo dapat dimaksimalkan dalam penerapan konsep perusahaan itu sendiri. 

2.5.1 Alasan Redesain  

Menurut Ragil Setiawan dalam jurnal yang berjudul Redesain Logo dan 

Aplikasinya dalam Corporate Identity “UD.KREASI GEMILANG” (2013: 18) 

Meredesain logo dapat dipengaruhi oleh beberapa alasan, yaitu:  

a. Berubahnya visi dan misi peruhaan 

Alasan pertama redesain logo yang sering terjadi adalah perusahaan 

yang beralih kepemimpinan atau kepemilikan. Imbas dari hal tersebut 

biasanya adalah penyesuaian visi dan misi perusahaan lama dengan 

yang baru. Entah di take over, marger, akuisisi dan sejenisnya. 

Penyesuaian dari visi dan misi perusahaan akan sedikit banyak 

mempengaruhi desain logo. Meskipun bidang atau sektor perusahaan 

tetep sama, namun komunikasi dan brand bisa berbeda. 

b. Logo mirip dengan logo lainnya 
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Alasan kedua redesain logo adalah berdasar sense of identity mirip 

dengan desain logo lainnya. Mirip bisa dikatakan dari soulnya. Bisa dari 

warna, bentuk, letak, susunan, proporsi dan teknik pembuatan. 

c. Ada masalah teknis pada saat menggunakan logo 

Pada saat itu membuat desain logo perusahaan kadangkala tidak 

memperhitungkan banyak hal secara kompleks yang sesuai dengan 

keadaaan masa pembuatannya. Perusahaan semakin maju, banyak hal 

untuk branding menggunakan logo. 

 

d. Logo tidak sesuai zaman 

Pada branding sebuah perusahaan akan mengakar semakin kuat. Pada 

intinya meredesain logo digunakan untuk menentukan ulang identitas 

atau brand sebuah perusahaan, sehingga tepat guna serta sesuai dengan 

perkembangan zaman dan harapan kondisi perusahaan tersebut.  

 

2.6. Logo 

 Sebagaimana yang dijelaskan oleh Surianto Rustan (2009: 12-13), asal kata 

“logo” dari Yunani “logos”, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. 

Pada awalnya yang lebih dulu populer adalah istilah logotype, bukan logo. 

Sedangkan, Logo adalah penyingkatan dari logotype, istilah logo ini baru muncul 

pada tahun 1937 dan kini istilah logo lebih populer dari pada logotype. 

 Logo dibagi menjadi dua yaitu logotype dan logogram. Logogram 

merupakan simbol atau karakter yang digunakan untuk menyampaikan suatu kata, 
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yang menggambarkan bidang usaha dari suatu bisnis perushaan atau organisasi. 

Sedangkan logotype fungsinya sama dengan logogram tetapi dalam logotype hanya 

tervisualisasikan berupa huruf atau tipografi saja (Rustan, 2009: 13). 

2.6.1   Bentuk dan Simbol dalam Logo 

 Menurut Surianto Rustan (2009: 46) menjelaskan untuk menentukan bentuk 

logo yang sesuai dengan konsep dan kepribadian entitasnya. Ada di antaranya 

bentuk-bentuk dasar dan sifat terkandung didalamnya yaitu :  

1. Garis Mendatar atau Horisontal 

Pasif, statis, berhenti, tenang atau tentram, rasional, formal, basis / 

dasar, dataran, negatif atau minus, pembatalan. 

2. Garis Tegak atau Vertikal 

Tinggi, aktif, agung atau muli, megah, angkuh, spiritual, kesatauan, 

tunggal, kepemilikan, kekuatan, absolut, dan terkemuka. 

3. Garis Miring atau Diagonal 

Dinamis, bergerak, terarah, informal, tidak stabil, larangan, dan 

pembatalan. 

4. Segitiga  

Stadil, kokoh megah, diam, teguh, rasional, tritunggal, api, kekuatan, 

gunung, harapan, terarah, [rogres, bernilai, suci, sukses, sejahtera, dan 

keamanan. 

5. Lingkaran 

Dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak terputus, tak berwal dan 

tak berakhir, abadi, sempurna, matahari, dan kehidupan. 
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6. Segi Empat 

Stabil, kokoh, teguh, rasional, keunggulan, teknis, kejujuran, dan integritas. 

Menurut dalam buku Desain Komunikasi Visual (2007: 233) mejelaskan pemberian 

kriteria untuk menentuan keberhasilan sebuah logo sulit dilakukan karena sebuah 

logo yang sukses tidak dapat berdiri sendiri. Selain dengan logo, citra sebuah 

perusahaan atau produk yang diiklankan harus didukung dengan usaha lain agar 

diperoleh kesan atau anggapan yang mendalam dari mata para audiens. 

2.6.2   Tahapan Membuat Logo 

 Pada dasarnya, dalam mendesain apapun, sangat disarankan untuk 

menggunakan tahapan - tahapan kerja yang benar, supaya menghasilkan karya yang 

memiliki kualitas yang optimal. Berikut tahapan – tahapan membuat logo menurut 

Surianto Rustan (2009: 36) : 

a. Riset dan Analisa  

Pertama kali dilakukan adalah mencari fakta – fakta tentang edentitas, 

termasuk pesaingnya. 

b. Thumbnails 

Membuat thumbnails adalah visual brainstroming atau cara 

mengembangkan ide lewat visual, berupa sketsa kasar yang dilakukan 

secara manual. 

c. Komputer  

Tahap ini baru boleh menggunakan komputer, dari beberapa 

thumbnails yang berpotensi dipilih dipindahkan ke komputer bisa 
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dilakukan dengan men-scan setelah iu diedit atau digambar ulang 

menggunakan drawing software.  

d. Review  

Setelah terkumpul alternatif desain yang sudah diedit dan dirapikan, 

tahap selanjutnya adalah mengajukannya ke klient untuk dipilih. Di 

tahap ini keikutsertaan klien harus intens, bahkan dari sejak tahap awal 

klien harus terus aktif menyediakan data yang diperlukan. 

e. Pendaftaran Merek  

Logo yang sudah selesai kemudian didaftarkan ke Direktorat Jendral 

Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Departemen Hukum dan 

HAM untuk mendapat perlindungan hak dari penggunaan secara tidak 

sah oleh pihak lain. 

f. Sistem Identitas  

Dalam tahap ini desainer menentukan atribut lainnya seperti logo 

turunan, sistem warna, sistem tipografi, sistem penerapan logo pada 

berbagai media, dan lain – lain. 

2.6.3   Tujuan Logo 

 Logo tidak begitu saja dibuat, namun didalamnya terdapat fungsi dan 

tujuan. Pada saat ini logo banyak digunakan dalam bidang pemasaran atau 

perusahaan. Berikut fungsi logo menurut Surianto Rustan (2009: 12-13) : 

1. Sebagai Identifikasi 

Logo merupakan wajah awal yang dilihat oleh masyarakat. Tahapan 

untuk mencitrakan logo dapat mudah diingat serta mengidentifikasikan 
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latar belakang dari perusahaan. Tahap ini telah dibangun sejak awal 

logo dibuat, atau dipublikasikan. Sehingga selanjutnya masyarakat 

dapat mengidentifikasikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, 

produk dan jasa apa saja yang dihasilkan. 

2. Sebagai Pembeda 

Logo sebagai pembeda produk dan layanan yang diberikan satu dengan 

yang lain. 

3. Sebagai Komunikasi 

Logo sebagai pemberi informasi kepada konsumen atau masyarakat 

akan keaslian, dan nilai serta kualitas produk. 

4. Memberi Nilai Tambah  

Dengan adanya logo dan merek maka produk dapat mudah lebih 

dikenal oleh masyarakat luas dan lebih menghargai keberadaan logo. 

5. Mempunyai Kekuatan Hukum 

Jika logo sudah terdaftar,  maka dapat dijadikan jaminan sebagai 

kualitas produk yang dilindungi oleh undang-undang. 

2.6.4 Jenis Logo 

Seiring dengan perkembangan jaman, logo semakin lama semakin jauh dari 

sifat konvensional. Hal ini membuat tidak adanya istilah yang paling sempurna 

untuk mewakili anatomi dari jutaan logo yang memiliki beragam variasi yang 

berbeda-beda. Menurut Alina Wheeler dalam bukunya yang berjudul Designing 

Brand Identity, membagi logo menjadi beberapa kategori. Namun batasan 
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antarkategori bersifat fleksibel, yang berarti sebuah logo dapat termasuk dalam 

beberapa kategori.  

Yasaburo Kuwayama dalam bukunya Trademarks and Symbols membagi 

trademark menjadi 4 jenis menurut segi penampilan fisiknya: 

a. Alphabet (berbentuk huruf) 

b. Symbols, numbers (lambang dan angka) 

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

d. Abstract forms (bentuk abstrak) 

Hans Weckerle dalam bukunya Typographer as Analyst, membagi jenis logo 

kedalam 9x9 symmetric matrix, yang terdiri dari: 

a. Verbal symbol : logotype, abbrevation dan initial 

b. Icon : product oriented dan metaphoric 

c. Mark : figurative dan colored 

d. Emblem : private dan public 

Sedangkan pengklasifikasian PerMollerup berbeda dan jauh lebih 

kompleks, karena menurutnya klasifikasi yang ideal harus memiliki perbedaan 

yang tajam dan jelas antara masing-masing kategori. Dalam bukunya yang berjudul 

Mark of Excellence, ia mendasari klasifikasinya dari sudut semiotic, logo sebagai 

sign.Yang berarti logo tidak hanya dilihat dari segi penampilan fisiknya, namun 

juga dari segi maknanya.  

Masing-masing klasifikasi tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan 

terutama jika dilihat dari perkembangan desain logo yang semakin jauh dari sifat 

konvensional, membutuhkan klasifikasi yang bersifat lebih fleksibel. Sebagai 
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bahan pertimbangan pengkategorian logo, terdapat 2 hal sederhana dan mendasar 

yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan desain logo: 

1. Dilihat dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi menjadi 

tiga jenis, yaitu: 

a. Picture Mark dan Letter Mark (elemen gambar dan tulisan saling 

terpisah) 

b. Picture Mark sekaligus Letter Mark (bisa disebut gambar, bisa juga 

disebut tulisan/saling berbaur) 

c. Letter Mark (tulisan) saja 

2. Logo apapun, semua dibentuk dari basic shape / primitive shape atau 

bentuk-bentuk dasar. Kemudian beberapa basic shapes, apabila saling 

bergabung dapat membentuk dua jenis objek yang lebih kompleks yang 

kita kenal dengan gambar dan huruf (pada logo disebut picture mark 

dan letter mark). 

2.6.5  Kriteria Logo 

Mengutip dari buku Mendesain Logo karya Surianto Rustan (tahun 2009: 

hal 41) , logo yang baik secara umum harus mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

a. Original dan Destinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan dan daya 

pembeda yang jelas. 

b.  Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi, meskipun 

diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda. 

c. Simple atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan dimengerti 

dalam waktu relatif singkat. 
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d. Memorable, atau cukup mudah untuk diingat, karena keunikannya, 

bahkan dalam waktu yang cukup lama. 

5. Easily assosiated with the company, di mana logo yang baik akan mudah 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan, 

institusi maupun organisasi. 

  Berdasarkan fungsi awal logo, maka kriteria utama yang tidak dapat 

dipungkiri adalah logo harus unik, sehingga dapat mencerminkan dan mengangkat 

citra entitasnya sekaligus membedakannya dengan yang lain. Selain itu, logo harus 

dapat mengakomodasi dinamika yang dialami entitasnya dalam jangka waktu 

selama mungkin. Artinya logo harus fleksibel sekaligus tahan lama. Namun 

kriteria ini tidak bersifat kaku, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk berubah 

di masa depan seiring dengan perkembangan kreativitas dalam dunia desain grafis 

dan bidang-bidang yang terkait dengannya, seperti teknologi, komunikasi dan lain-

lain. 

Logo yang fleksibel memiliki berbagai versi yang dapat disesuaikan dengan 

ruang pada media aplikasi yang tersedia. Konsep fleksibilitas tidak hanya 

ditempuh lewat versi bentuk logo saja, tetapi bisa lewat berbagai cara. 

 

2.7. Tipografi 

 

Menurut Surianto Rustan (2009: 78-79) menjelaskan terdapat dua macam 

jenis tipografi yang digunakan dalam sistem identitas visual, yaitu tipografi dalam 

logo (letter marks) dan tipografi yang digunakan untuk mengaplikasikan logo 

(corporate typeface / corporate typography). Fungsi-fungsi tipografi pada 
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umumnya yaitu penyampaian informasi yang harus nyaman dibaca dengan segala 

kriteria.  

Tipografi merupakan desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai 

elemen utamanya. Dalam pemilihan atau penciptaan jenis huruf tidak hanya 

didasari oleh kesukaan atau selera semata, karena masing-masing jenis huruf 

mencerminkan identitas, sifat ataupun kepribadian dari entitas atau institusi itu 

sendiri. Misalnya sebuah logo menggunakan jenis huruf Broadway, bukan berarti 

corporate typeface-nya harus menggunakan huruf Broadway juga. Pada letter 

marks, keunikan menjadi hal utama dalam logo, karena itu jenis huruf yang dipilih 

harus unik. Biasanya jenis huruf letter marks dirancang khusus atau menggunakan 

jenis huruf yang sudah ada namun diubah bentuknya. Sedangkan corporate 

typeface lebih bertujuan untuk menjaga kesatuan desain (unity) antar media-media 

atau aplikasi desain perusahaan. Selain itu corporate typeface juga memiliki fungsi-

fungsi tipografi pada umumnya, yaitu penyampaian informasi yang harus nyaman 

dibaca dengan segala kriteria-kriterianya (legible, readable dan lain-lain). 

Corporate typeface banyak menggunakan jenis huruf yang sudah beredar di 

pasaran, tetapi tidak sedikit perusahaan besar yang merancang sendiri hurufnya. 

Tujuannya agar sesuai dengan kepribadian entitasnya, mempertahankan 

keunikan dan konsistensi identitas sampai ke elemen-elemen terkecil. Pemilihan 

atau penciptaan jenis huruf perusahaan tidak berdasarkan selera atau kesukaan 

semata. Masing-masing jenis huruf, seperti elemen identitas lainnya, membawa 

sifat atau kepribadiannya masing-masing. 

2.8 Warna 
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Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasan kejiwaan 

pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam 

untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya 

rasa haru, sedih, gembira, dan mood. 

Sistem paling sederhana untuk mengetahui hubungan warna–warna adalah 

pada susunan warna–warna dasar dalam bentuk lingkaran warna, yang terdiri dari 

enam jenis yaitu merah, kuning, biru, orange, hijau, dan violet. Warna merah, 

kuning dan biru merupakan warna pokok atau warna primer. 

Warna-warna tersebut digambarkan dalam lingkaran yang lebih dikenal 

dengan sebutan Color Wheel. Adapun beberapa aturan dasar yang terkait dengan 

Color Wheel :  

a. Monochromatic Color Meruapakan salah satu perpaduan dari beberapa 

warna yang bersumber dari satu warna dengan nilai intitas yang berbeda 

b. Warna Analogus 

Adalah Kombinasi dari warrna-warna terdekat. 

c. Warna Pelengkap merupakan warna yang digunakan saat dimana bebrapa 

desain membutuhkan sebuah nilai kontras yang cukup untuk menarik 

perhatian lebih dari pembaca viual. Misal : biru dan orange, merah dan 

hijau. 

d. Warna Triad adalah Teori roda warna menjelaskan bagaimana warna-

warna dasar mampu melahirkan berbagai warna baru disekitarnya. 

Terdapat banyak sekali warna selain warna-warna dasar untuk membuat 

sebuah desain tampak unik dan berbeda. 
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2.8.1.   Kontras Warna 

Kontras warna dapat dipengaruhi oleh warna-warna yang ada disekitarnya. 

Teorinya sederhana : Kontras= Gelap VS terang. 

 2.8.2.  Psikologi Warna  

Warna dapat memberikan kesan serta mewakili karakter dan perasaan-

perasaan tertentu. Oleh karena sebab itu psikologi warna memiliki peranan yang 

sangat penting dalam dunia desain. Di mana dapat membantu seorang desainer 

untuk memilih dan menyesuaikan warna dalam desainnya sesuai dengan target 

yang dituju dan menjadiakn komunikasi visual yang efektif , juga dapat 

membangun kesatuan rasa kepada pembaca visual. 

Bidang Warna adalah garis outline pada sebuah bidang berfungsi sebagai 

pembatas warna agar tidak terlihat menyebar ke sekelilingnya. Semakin tipis garis 

outline yang diberikan, maka semakin tersebar warna ke arah luar bidang, dan 

begitu juga sebaliknya. 

 Menurut Adi Kusrianto (2007: 47) bahwa secara visual, warna memiliki 

kekuatan yang mampu mempengaruhi citra orang yang melihatnya dan masing-

masing warna mampu memberika respons secara psikologis. Terdapat beberapa 

warna umum yang memberikan respons secara psikologis yaitu : 

a. Merah  : Kekuatan, kehangatan, nafsu, cinta,agresifitas 

b. Biru  : Kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi 

c. Hijau  : Alami, kesehatan, kesuburan, kecerdasaan tinggi 
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d. Kuning  : Optimis, harapan, filosi, gembira, bahagia 

e. Ungu  : Spritual, misteri, keagungan, bijaksana 

f. Orange  : Energi, keseimbangan, kehangatan 

g. Coklat  : Dapat dipercaya, tenang, stabil 

h. Abu-abu  : Futuristik, Intelek, elegan 

i. Putih  : Suci/kemurnian, bersih, kecermatan, metral 

j. Hitam  : Kekuatan, depresi, kematian 

 

 

2.9. Branding 

 Branding merupakan bagian yang mendasar di dalam kegiatan pemasaran 

yang sangat penting untuk dimengerti atau dipahami keseluruhan. Branding akan 

diasosiasikan dengan organisasi dan produk – produk dari organisasi itu biasanya 

akan dibuat struktur dengan merek atau brand yang lebih spesifik. Asosiasi antara 

makna dengan merek ini biasaya bermula dari berbagai kegiatan organisasi 

(perusahaan) seperti kegiatan pemasaran, kegiatan komunikasi melalui media, 

kegiatan promosi serta karakteristik dari perusahaan atau sebuah produk yang 

ditawarkan itu sendiri, misalnya nama, kemasan, serta logo. 

a. Konsep Dasar Branding 

Branding merupakan serangkaian langkah untuk membangun dan 

membesarkan brand/merek bisnis. Branding tak sekedar mendesain, 

iklan atau langkah komunikasi lainnya tapi kesatuan dari semua 

langkah tersebut agar pesan yang disampaikan memiliki kekuatan yang 

jauh lebih besar. Akhirnya, dapat memperoleh hasil brand/merek akan 
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dikenal baik dan memiliki kepercayaan serta loyalitas pelanggan. 

Menurut Ike Janita Dewi, Ph.D, 2009: 10) konsumen atau pelanggan 

bersedia membayar harga premium untuk suatu brand jika konsumen 

mempunyai persepsi yang cukup konsisten bahwa brand itu mempunyai 

nilai tambah dalam hal kualitas produk yang dikandungnya 

b. Peran Branding 

Branding berguna untuk menanamkan image perusahaan ke dalam 

benak pelanggan atau konsumen. Apa yang dipikirkan oleh pelanggan 

tentang perusahaan merupakan tujuan dari branding. Branding yang 

baik mampu membedakan produk dan jasa secara positif dibanding 

dengan pihak lain dalam benak pelanggan. Fungsi brand sebagai 

pembeda suatu produk lainnya adalah sangat penting. Semakin unik 

suatu brand, maka secara tidak langsiung akan mudah bagi 

konsumen/pelangggan akan mengingatnya. Brand bisa menjadi 

mindset bagi seseorang jika telah mengalami komunikasi atau 

penyampaian pesan berdasarkan pengalaman emosional ataupun funsi 

dari produk suatu brand tersebut (Keller 2003: 4). Menurut Surianto 

Rustan (2009: 54) mengatakan untuk membuat identitas suatu 

perusahaan, dibutuhkan seperangkat atribut lainnya untuk menjaga 

konsistensi penerapan pada media, karena penerapan yang konsisten 

dapat meninggkatkan brand awareness. Seperti logo, tipografi, warna, 

seragam dan atribut – atribut lainnya. 
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2.10. Graphic Standard Manual (GSM) 

 Dalam buku (Logo Visual Asset Development: 33), menjelaskan Graphic 

Standard Manual (GSM) adalah sistem yang terdiri atas seperangkat aturan dan 

panduan yang dibuat khusus bagi perusahaan untuk memudahkan penggunaan 

aplikasi desain. Dengan banyaknya variasi aplikasi logo pada berbagai media , 

maka diperlukan sistem Graphic Standard Manual (GSM). 

 Panduan ini menunjukkan banyak hal, seperti visi-misi perusahaan, konsep 

perancangan identitas, ruang kosong di sekitar logo, skala perbandingan/ukuran 

besar-kecl, dan mana yang boleh mana yang tidak boleh dalam penggunaan logo.  

 Graphic Standard Manual (GSM) juga dapat dilengkapi dengan beberapa 

hal seperti berikut : tipografi, warna, ilustrasi/fotografi, pola dan tekstur, material. 

 

 

2.11. Promosi 

   2.11.1. Pengertian Promosi 

 Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh 

pemasar dan juga menjadi salah satu elemen bauran promosi, promosi penjualan 

sendiri merupakan unsur penting dalam kegiatan promosi produk. 

 Menurut Kotler (2002: 41) menjelaskan bahwa promosi adalah berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan-

keistimewaan produknya yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya. 

 Sedangkan menurut (Tjiptono, 2002: 219) mengatakan promosi adalah 

suatu bentuk komunikasi yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 



36 
 

 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi adalah keseluruhan kegiatan yang 

bertujuan untuk memperkenalkan atau menginformasikan produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.11.2. Tujuan Promosi 

 Menurut Rossister dan Percy (Tjiptono 2002: 222) mengklarifikasikan 

tujuan promosi sebagai efek komunikasi diantaranya yaitu :  

a. menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category 

need). 

b. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk 

kepada konsumen (brand awareness). 

c. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 

d. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand puchase 

intention) 

e. Mengimbangi kelemahan unsur bauran promosi lain (puchase 

facilitation). 

f. Menanamkan citra produk dan perushaan (positioning) 

2.11.3. Sifat-Sifat Sarana Promosi 

 Menurut Indriyo Gitosudarmo (2008: 14) terdapat beberapa sifat-sifat 

sarana promosi yaitu : 

a. Periklanan (Advertising) 
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b. Promosi 

c. Publisitas (Publicity) 

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

2.12. Media Promosi 

         2.12.1. Pengertian Media Promosi  

 Media Promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu 

produk / jasa / image / perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal 

masyarakat lebih luas. Media promosi pada zaman dahulu adalah media dari mulut 

ke mulut ini, media ini adalah satu media promosi yang paling tua. Media ini sangat 

efektif namun kurang efisien karena kekurangan mencapainya kurang bisa diukur 

dan diperkirakan. 

 Media promosi juga merupakan suatu susunan media promosi yang 

diaplikasikan dalam berbagai sarana media dan juga telah diperhitungkan dengan 

baik oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. 

 Menurut William J Stanton yang dikutip oleh  Ika Alfathan (2016: 36), yaitu 

: promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang 

produk perusahaan. 

 

2.12.2. Macam-Macam Media Promosi 

 Media promosi umumnya dibagi menjadi 2 jenis yaitu media promosi 

Above The Line (ATL) dan Below The Line (BTL). 

1. Above The Line (ATL) 
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Above The Line adalah aktifitas marketing atau promosi yang biasanya 

dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand 

image yang diinginkan, contohnya : iklan di Televisi dengan berbagai 

versi, billboard, poster, brosur, iklan majalah, dan lain-lainnya. Sifat 

ATL merupakan sebuah media yang sifatnya tidak langsung mengenai 

pada audience, karena terbatas pada permintaan audience. 

2. Below The Line (Media Lini Bawah) 

Below The Line adalah segala bentuk aktifitas marketing atau promosi 

yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen dengan salah satu 

tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware dengan produk 

kita, contohnya ; mengadakan sebuah event, program bonus atau hadiah 

dan lain-lain. 

Sifat dari Below The Line merupakan media yang langsung mengena pada 

audience yang memudahkan audience langsung menyerap satu produk atau pesan. 

 

2.13.  Bauran Promosi 

 Bauran Promosi atau juga disebut bauran komunikasi pemasaran 

merupakan paduan spesifik periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, 

penjualan personal, dan sarana juga prasarana yang langsung digunakan oleh 

Bauran Promosi atau juga disebut bauran komunikasi pemasaran merupakan 

paduan spesifik periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, penjualan 

personal, dan sarana juga prasarana yang langsung digunakan oleh perusahaan 
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untuk tujuan mengkomunikasikan nilai pelanggaran secara persuasif dan 

membangun hubungan pelanggan (Kotler dan Amstrong, 2008: 116) 

 Bauran komunikasi pemasaran adalah suatu upaya untuk menciptakan 

ekuitas merek (brand equily). Komunikasi pemasaran yang baik dalam 

pelaksanaannya akan dampak pada persepsi positif (kepercayaan) terhadap merek 

yang akan diinformasikan, begitu juga sebaliknya kepercayaan merek akan 

memperlancaran komunikasi pemasaram (Hermawan, 2012: 54). 

 

2.14.  Strategi Redesain 

 Media promosi yang akan digunakan dalam redesain logo kampung coklat 

blitar berbasis natural agar lebih dikenal sebagai destinasi wisata adalah : 

a. Billboard bertujuan sebagai panduan tentang tempat ini. Berisi 

informasi yang lebih singkat dari pada brosur dan dapat diletakkan pada 

tempat yang strategis yang berpotensi untuk mendatangkan rombongan 

dalam jumlah besar. 

b. Brosur bertujuan untuk memberikan informasi secara singkat 

mengenasi destinasi wisata Kampung Coklat. Dibagikan ketika 

pengunjung masuk di pintu masuk, dan juga dapat dibagikan pada saat 

pameran. 

c. Stationary-set bertujuan sebagai salah satu media promosi untuk 

keperluan peralatan kantor dengan menerapkan desain dan konsep 

corporate identity yang meliputi kartu nama, kop surat, amplop 

dokumen, dan amplop. 
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d. Merchandise bertujuan sebagai pengingat, sebagai oleh-oleh serta 

menjadi media promosi secara tidak langsung. Ada beberapa 

merchandise yang dijual meliputi gantungan kunci, mug, pin, dan t-

shirt. Adapula merchandise yang dibagikan secara gratis yaitu tas 

belanja dan sticker. 

e. Poster memiliki tujuan komersil sebagai iklan suatu produk atau sarana 

memberikan informasi suatu acara. Poster juga berfungsi sebagai 

sarana promosi dan informasi ke khalayak umum dengan bahasa yang 

komunikatif dan dilengkapi dengan gambar yang menarik. 

2.15 Unit Analisis  

 Unit analisis adalah suatu objek yang digunakan sebagai bahan dalam 

penelitian (Hamidi, 2005: 75-76). Unit analisis juga dapat berupa individu, 

kelompok, suatu benda, maupun teori penelitian. Unit analisis menjadi salah satu 

acuan dalam melakukan penelitian, menentukan suatu unit analisis sangat 

diperlukan. 

2.15.1 Model Kajian Peneletian 

Penelitian ini, medel kajian yang digunakan adalah model kajian estetik. Di 

dalam kajian estetik tidak dapat terpisah dalam sebuah objek desain tersebut. nilai-

nilai estetik yang akan diangkat menggunakan Model Pemberdayaan dengan fokus 

pada Identitas Budaya, Strategi Budaya dan Simbol Sosial 

2.15.1.1  Identitas Budaya 

Identitas adalah sebuah ciri khas yang melekat pada individu ataupun 

masyarakat atau organisasi yang sering berhubungan dengan sebuah atribut yang 
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disematkan. Identitas juga dapat dipahami dengan ungkapan nilai-nilai budaya yang 

dimiliki suatu kelompok atau organisasi, masyarakat atau bangsa yang memiliki 

sifat khas dan memiliki perbedaan dengan kelompok atau organisasi masyarakat 

atau bangsa lain. Sebuah wisata edukasi dan budidaya tanaman kakao yang terdapat 

pada Kampung Coklat kota Blitar menjadi identitas yang melekat pada masyarakat 

Blitar. Kampung Coklat juga mempunyai perkebunan kakao atau buah coklat yang 

di dalamnya terdapat tempat wisata yang berada di kampung atau pemukiman. 

Wisata edukasi Kampung Coklat ini juga memilik produk coklat olahan sendiri. 

Adapun identitas budaya pada Kampung Coklat kota Blitar melekat pada logo 

Kampung Coklat yang disematkan pada berbagai media promosi yang dimiliki 

Kampung Coklat. 

2.15.1.2.1 Strategi Budaya  

 Merupakan sebuah rencana dengan wujud kebudayaan konsep (nilai) dan 

kebudayaan materi (benda) yang dapat segera ditangkap oleh indera visual atau 

mata serta dapat dipahami sebagai tautan pikiran manusia untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya. Strategi budaya visual memiliki nilai – nilai estetik modern pada 

karya desain, dalam hal ini pada logo Kampung Coklat sebagai identitas 

perusahaan. Jika dikaitkan dengan strategi budaya visual yang terdapat pada 

Kampung Coklat dapat dilihat pada melakukan upaya pengenalan wisata edukasi 

Kampung Coklat Blitar melalui media promosi. Media promosi yang ada di 

Kampung Coklat pada saat ini yaitu berupa media cetak seperti brosur, flayer dan 

media onlinenya menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, 

path, website, dan youtube. 
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2.15.1.2.1 Simbol Sosial 

  Simbol sosial adalah suatu tanda atau ciri khas masyarakat yang mewakili 

nilai-nilai penghayatan seseorang suatu gagasan gambar, bentuk, gerakan ataupun 

sebuah benda. Gagasan gambar atau bentuk dimaksud berupa logo Kampung 

Coklat sebagai identitas perusahaan. Kampung Coklat merupakan perkebunan 

kakao atau coklat yang berada di Kota Blitar, kota Blitar adalah wilayah perkotaaan 

yang berupa pemukiman, perdagangan, serta kebun pertanian yang merupakan 

sebuah simbol sosial dari masyarakat kota Blitar yang rata – rata mata 

pencahariannya adalah seorang petani.  Kampung Coklat sendiri adalah tempat 

wisata yang edukatif yaitu pengunjung yang berkunjung kesana akan diberi 

wawasan tentang budidaya tanaman kakao atau coklat dan cara mengelola coklat 

yang enak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pembahasan pada bab ini akan lebih difokuskan kepada metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data, pemilihan data, dan teknik pengolahannya 

yang akan digunakan agar mendapatkan key communication message yang 

dibutuhkan dalam redasain logo Kampung Coklat Blitar sebagai pengembangan 

destinasi wisata berbasis natural. 

3.1. Metode Pendekatan 

 Perancangan ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi dan proses serta 

hubungan informasi yang diperoleh di Kampung Coklat kota Blitar. Informasi yang 

ingin ditemukan berkaitan dengan kajian pada unit analisis. 

 Jenis sumber data secara menyeluruh yang biasa digunakan dalam 

penelitian kualitatif yang dikelompokkan sebagai berikut (Sutopo, 2006: 57) :  

a. Narasumber atau informan  

b. Peristiwa, aktivitas dan perilaku 

c. Tempat atau lokasi 

d. Benda, gambar dan rekaman 

e. Dokumen dan Arsip 
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3.2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Coklat, Jalan 

Banteng Blorok no.18 RT01 / RW.06, Kabupaten Blitar, Desa Plosorejo-

Kademangan Kota Blitar. 

 

 

 

 

 

3.3. Obyek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kampunng Coklat, Jalan Banteng Blorok no.18 RT01 

/ RW.06, Kabupaten Blitar, Desa Plosorejo-Kademangan Kota Blitar. Di mana 

penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang nyata seputar logo 

Kampung Coklat, GSM (Graphic Standard Manual) sebagai implementasi pada 

Gambar 3.8 Foto Kampung Coklat Kabupaten Blitar 

Sumber : http://www.pinimg.com, 2017 
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media media promosi yang telah digunakan pengelola Kampung Coklat pada saat 

ini. 

3.4. Unit Analisis 

 Unit analisis adalah suatu objek yang digunakan sebagai bahan dalam 

penelitian (Hamidi, 2005: 75-76). Unit analisis juga dapat berupa individu, 

kelompok, suatu benda, maupun teori penelitian. Unit analisis menjadi salah satu 

acuan dalam melakukan penelitian, menentukan suatu unit analisis sangat 

diperlukan. 

3.5. Model Kajian Peneletian 

Penelitian ini, medel kajian yang digunakan adalah model kajian estetik. Di 

dalam kajian estetik tidak dapat terpisah dalam sebuah objek desain tersebut. nilai-

nilai estetik yang akan diangkat menggunakan Model Pemberdayaan dengan fokus 

pada Identitas Budaya, Strategi Budaya dan Simbol Sosial.  

3.5.1 Identitas Budaya 

Identitas adalah sebuah ciri khas yang melekat pada individu ataupun 

masyarakat atau organisasi yang sering berhubungan dengan sebuah atribut yang 

disematkan. Identitas juga dapat dipahami dengan ungkapan nilai-nilai budaya yang 

dimiliki suatu kelompok atau organisasi, masyarakat atau bangsa yang memiliki 

sifat khas dan memiliki perbedaan dengan kelompok atau organisasi masyarakat 

atau bangsa lain. Sebuah wisata edukasi dan budidaya tanaman kakao yang terdapat 

pada Kampung Coklat kota Blitar menjadi identitas yang melekat pada masyarakat 

Blitar. Kampung Coklat juga mempunyai perkebunan kakao atau buah coklat yang 

di dalamnya terdapat tempat wisata yang berada di kampung atau pemukiman. 
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Wisata edukasi Kampung Coklat ini juga memilik produk coklat olahan sendiri. 

Adapun identitas budaya pada Kampung Coklat kota Blitar melekat pada logo 

Kampung Coklat yang disematkan pada berbagai media promosi yang dimiliki 

Kampung Coklat. 

3.5.2 Strategi Budaya  

 Merupakan sebuah rencana dengan wujud kebudayaan konsep (nilai) dan 

kebudayaan materi (benda) yang dapat segera ditangkap oleh indera visual atau 

mata serta dapat dipahami sebagai tautan pikiran manusia untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya. Strategi budaya visual memiliki nilai – nilai estetik modern pada 

karya desain, dalam hal ini pada logo Kampung Coklat sebagai identitas 

perusahaan. Jika dikaitkan dengan strategi budaya visual yang terdapat pada 

Kampung Coklat dapat dilihat pada melakukan upaya pengenalan wisata edukasi 

Kampung Coklat Blitar melalui media promosi. Media promosi yang ada di 

Kampung Coklat pada saat ini yaitu berupa media cetak seperti brosur, flayer dan 

media onlinenya menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, 

path, website, dan youtube. 

3.5.3 Simbol Sosial 

  Simbol sosial adalah suatu tanda atau ciri khas masyarakat yang mewakili 

nilai-nilai penghayatan seseorang suatu gagasan gambar, bentuk, gerakan ataupun 

sebuah benda. Gagasan gambar atau bentuk dimaksud berupa logo Kampung 

Coklat sebagai identitas perusahaan. Kampung Coklat merupakan perkebunan 

kakao atau coklat yang berada di Kota Blitar, kota Blitar adalah wilayah perkotaaan 

yang berupa pemukiman, perdagangan, serta kebun pertanian yang merupakan 
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sebuah simbol sosial dari masyarakat kota Blitar yang rata – rata mata 

pencahariannya adalah seorang petani.  Kampung Coklat sendiri adalah tempat 

wisata yang edukatif yaitu pengunjung yang berkunjung kesana akan diberi 

wawasan tentang budidaya tanaman kakao atau coklat dan cara mengelola coklat 

yang enak. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Setelah menentukan metode penelitian yang akan digunakan, hingga proses 

selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang 

akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan teknik pengampulan 

data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, studi eksisting dan studi 

kompetitor. 

3.6.1    Wawancara 

 Wawancara atau biasa dikenal dengan interview merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data. Dalam penelitian metode kualitatif ini, menggunakan 

wawancara mendalam yaitu suatu proses memperoleh keterangan utuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006 : 72). Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data identitas budaya, strategi budaya, dan simbol 

sosial. 
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Menurut Sutopo (2006: 74) dijelaskan bahwa Ciri yang utama dari 

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan cara bertatap muka (face to 

face) antaran si pencari informasi (interviewer) dengan sumber informasi. 

Adapun wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan di Kampung Coklat 

yaitu dengan pihak pengelola Kampung Coklat yang terkait dengan sejarah logo, 

proses pembentukan logo, makna dan filosofi logo, dan kaitan logo dengan  visi 

dan misi Kampung Coklat serta aplikasinya pada media promisi yang 

dimilikinya. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui permasalahan serta berbagai 

informasi yang mendukung perlunya dilakukan redesain logo Kampung Coklat 

ini.  

3.6.2 Observasi  

 Menurut Pawito (2007 : 111) metode observasi adalah pengumpulan data 

yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial, politis, 

kultur masyarakat, dan gejala-gejala fisik untuk kemudian dilakukan pencacatan. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan yang 

menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan 

data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu identitas, strategi budaya, dan 

simbol sosial sebagai elemen – elemen pada pembentukan logo. 

Obeservasi akan dimulai dari mengamati lokasi dari Kampung Coklat 

sebagai destinasi wisata berbasis natural yang terletak di Desa Plosorejo-

Kademangan, Kabupaten Blitar sebagai perkebuanan tanaman kakao yang 

dibudidayakan oleh masyarakat Desa Plosorejo-Kademangan. 
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Observasi dilanjutkan dengan mengamati sarana dan prasana Kampung 

Coklat Kota Blitar sebagai wisata keluarga berupa kolam terapi ikan, meeting 

room, cooking class (tempat menghias coklat), panggung hiburan, gerai coklat, 

cafe coklat, outlet – outlet penjual produk coklat dan tempat bermain untuk anak-

anak. 

Pangamatan juga diarahkan kepada Kampung Coklat sebagai wisata edukasi 

yang ditunjang dengan beberapa kegiatan yang meliputi: (1) Merawat dan cara 

membudidayakan tanaman kakao, (2) pemisahan biji kakao dari kuli buah kakao, 

(3) melakukan proses pengeringan biji kakao, (4) pengolahan biji kakao menjadi 

coklat olahan, dan (5) cara menghias coklat olahan dalam bentuk permen. 

 Selanjutnya pengamatan dilakukan terhadap logo Kampung Coklat yang 

berikut aplikasinya pada media promosi yang telah digunakan pengelola 

Kampung Coklat pada saat ini.  

3.6.3  Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

bukti-bukti yang berkaitan dengan Kampung Coklat di Kota Blitar. Hal ini 

diperlukan untuk memperdalam penelitian. Data yang dikumpulkan berupa foto-

foto lokasi Kampung Coklat serta data-data tertulis lainya yang berkaitan dengan 

logo dan penerapannya dalam media promosi.  

 

3.6.4   Studi Eksisting 

 Studi eksisting ini dilakukan untuk meredesain logo Kampunng Coklat yang 

telah dibuat dan juga media apa yang telah dibuat sebagai sarana promosi oleh 
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Kampung Coklat Kota Blitar kepada calon wisatawan, dalam hal ini media 

promosi yang telah dibuat seperti : brosur, billboard, flyer, dan merchandise 

(bisa dilihat pada gambar 3.9). 

 

 

 

3.6.5  Studi Pustaka 

 Studi pustaka adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data dengan 

sumber dari buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat dan 

memperdalam materi mengenai redesain serta juga sebagai dasar melakukan 

perancangan. Untuk mendukung data penelitian ini studi pustaka sangat penting 

karena akan diimplementasikan ke dalam redesain logo Kampung Coklat. 

 Sebagai upaya mendukung redesain logo Kampung Coklat Kota Blitar, 

maka dilakukan studi pustaka melalui penelitian terdahulu dan konsep-konsep 

yang dapat mendukung redesain logo Kampung Coklat Blitar berbasis natural 

untuk mengembangkan destinasi wisata Kampung Coklat 

Gambar 3.9 Logo Kampung Coklat di dalam Media Promosi 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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3.6.6    Studi Kompetitor 

 Studi kompetitor menjelaskan tentang kemiripan produk yang diangkat dari 

penelitian. Sehingga studi kompetitor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai pesaing dengan produk yang sedang peneliti buat pada saat ini,  baik 

dilihat dari kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki pesaing, sehingga dapat 

menjadi peluang untuk membuat keunikan produk dan dapat dijadikan nilai lebih 

dalam pengembangan destinasi wisata atau menarik minat pengunjung atau 

wisatawan. 

 Sebagai kompetitor destinasi wisata Kampung Coklat yang menawarkan 

wisata edukasi juga memiliki perkebunan kakao, maka dipilihlah Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) di Kota Jember yang memiliki 

produk jual yang sama. 

 

 

 

Gambar 3.10 Foto Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kota Jember 

Sumber : http://www.c6.staticflickr.com, 2017 
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3.7. Teknik Analisis Data 

 Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola  merupakan 

salah satu  proses dalam sebuah analisis, yang satu uraian dasar sehingga dapat 

menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang akan disarankan oleh 

data (Ismawati, 2009: 19) 

 Hal yang terkait dengan teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini meerujuk pada konsep Miles dan Huberman (1992: 20) yang 

menjelaskan bahwa interactive model yang mengklasifiksikan sebuah analisis data 

dalam tiga langkah yaitu meliputi : reduksi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan. 

 

 

3.7.1 Reduksi Data 

 Setelah data diperolah, maka dilakukanlah reduksi data. Reduksi data 

mempunyai fungsi yaitu untuk memilih data yang relavan dan fokus dalam data 

yang mengarah kepada pemecahan masalah. Data yang relevan dengan 

permasadlahan dan memudahkan untuk menarik kesimpulan merupakan hasil dari 

reduksi data. Sehingga peneliti dapat mereduksi data yang dianggap penting dan 

difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan potensi destinasi wisata Kampung 

Coklat dan mengkategorikan data yang berkaitan pada identitas budaya, strategi 

budaya, dan simbol sosial untuk menunjang penelitian, lalu membuang data-data 

yang tidak diperlukan. 

3.7.2 Penyajian Data 
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 Data-data yang disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, 

grafik dan tabel yang sudah melalui proses reduksi data, maka data itu dapat 

langsung ditunjukkan dalam penyajian data. Penyajian data ini adalah untuk 

menggabungkan informasi yang telah diperoleh, sehingga dapat menggambarkan 

atau menjelaskan keadaan yang terjadi. Penyajian data juga akan mempermudahkan 

peneliti dalam penguasaan informasi serta menghindari adanya pemikiran serta 

pengambilan keputusan secara subjektif. 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dengan 

mengumpulkan informasi yang diperoleh di Kampung Coklat yang berkaitan 

dengan identitas budaya, strategi budaya, dan simbol sosial sebagai tahapan atau 

langkah dalam pembentukan logo, dalam hal ini redesain logo Kampung Coklat.  

 

3.7.3  Penarikan Kesimpulan 

 Selama proses penelitian langsung dapat dilakukan penarikan kesimpulan. 

Seperti halnya proses reduksi data, setelah mendapatkan data yang cukup memadai, 

proses selanjutnya dapat diambil kesimpulan sementara, dan setalah data-data yang 

diperoleh benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir. 

 Dengan memahami dan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan yang berkaitan pada identitas budaya, strategi budaya, dan 

simbol sosial, serta meminta pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk digunakan dalam meredesain logo 

Kampung Coklat Blitar guna mengembangkan destinasi wisata berbasis natural. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pembahasan tentang hasil pengumpulan data yang dilakukan di lapangan 

terdapat pada bab ini, data–data tersebut selanjutnya akan digunakan dalam proses 

redesain logo, baik dalam penentuan unsur-unsur visual maupun dalam pemilihan 

jenis media promosi. 

4.1. Hasil dan Analisa Data 

4.1.1. Hasil Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan Bapak Akshin Al Fata, selaku pengelola 

Kampung Coklat. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Mei 2017 yang 

menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Wisata Edukasi Kampung Coklat dan 

proses pembentukan logo Kampung Coklat. Kampung coklat ini terletak di Jl. 

Banteng Blorok no.18 RT. 01 / RW. 06, desa Plosorejo, Kademangan, Blitar, Jawa 

Timur. Luas perkebunan kakao yang ada di destinasi wisata Kampung Coklat, desa 

Plosorejo, Kademangan adalah 5 Hektar (Ha) yang terus perkembang pada saat ini. 

Kampung Coklat Blitar merupakan perkebunan dan budidaya buah kakao yang 

dikembangkan oleh 48 (empat puluh delapan) kelompok tani kakao se-kabupaten 

Blitar yang diketuai Bapak Kholiq Mustofa dan membentuk koperasi Gapoktan 

“Guyub Santosa”, dan membentuk badan usaha berupa Usaha Dagang (UD) dan 

Commanditaire Vennotchaps (CV). Untuk mewujudkan impiannya sebagai petani 

kakao yang bisa berkembang maju, Bapak Kholiq Mustofa menggali informasi 

harga kakao kering di pergudangan Tanjung Perak seharga Rp.16.000/kg, selisih 
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harga yang jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan pembelian tengkulak di 

Sumber Pucung Malang. Dan dari situ bapak Kholiq Mustofa bertekat untuk masuk 

ke pasar pabrikan coklat olahan, dan  kerja kerasnya membuahkan hasil dengan 

mendapatkan kepercayaan menyuplai biji kakao di pengolahan coklat sebanyak 3,2 

ton per bulan dengan harga Rp. 16.000/kg dan berkembang menjadi 300 ton 

perbulan. Pencapaiannya tidak hanya berhenti di situ, Bapak Kholiq Mustofa 

memiliki ambisi membuat coklat olahan sendiri dengan upaya melakukan survey 

ke pabrik coklat Monggo, Silverquuen, dan Ceres.  

Pada tahun 2013 beliau melakukan upaya dengan memproduksi coklat olahan 

sendiri yang diberi merk “Gusant”, bekerja-sama dengan ahli coklat asal kota Blitar. 

Pembuatan coklat ini dapat dukungan dari pemerintah berupa bantuan mesin 

pengolahan coklat, produk “Gusant” sudah sempat dijual di bandara Surabaya, 

Solo, dan Yogyakarta, namun produk “Gusant” terpaksa diberhentikan karena 

belum mencapai target yang  ia inginkan, maka Bapak Kholiq Mustofa merubah 

orientasi usaha dari produk menjadi wisata edukasi yang bernama Kampung Coklat 

Blitar dengan tujuan mampu memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang 

cara budidaya kakao hingga pembuatan coklat. Di sini wisatawan bisa belajar 

tentang budidaya tanaman kakao dan cara pembuatan coklat. Selain itu, wisatawan 

juga bisa menikmati pemandangan yang asri dari perkebunan kakao, serta 

menikmati fasilitas yang tersedia seperti cooking class, cafe coklat, pujasera, 

panggung hiburan, terapi ikan, meeting room atau aula, hingga outlet – outlet yang 

menjual hasil olahan coklat yang diproduksi oleh Kampung Coklat Blitar sendiri 
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yang dapat dinikmati langsung saat berada di sana. selain itu produk kampung 

coklat bisa juga dibuat sebagai buah tangan dari Kampung Coklat Bitar. 

Sebuah identitas juga keunikan dari destinasi wisata Kampung Coklat Blitar 

adalah menjadi salah satu tempat wisata yang beredukasi tentang budidaya tanaman 

kakao dan cara pembuatan coklat. Jadi wisatawan yang mengunjungi Kampung 

Coklat Blitar mendapat wawasan dari pemandu tentang budidaya tanaman kakao 

mulai dari pembibitan tanaman kakao, pemetikan biji kakao yang sudah masak, 

proses pengeringan biji kakao hingga sampai proses pengolahan biji kakao menjadi 

coklat olahan yang enak. Coklat yang disajikan Kampung Coklat Blitar merupakan 

jenis coklat original yaitu suatu jenis coklat standard international yang secara 

umum memiliki persyaratan khusus yang tercantum atau bisa disebut juga layak 

diperdagangkan di pasaran internasional.  

Wawancara yang sama dilakukan dengan Bapak Akhsin Al Fata selaku 

Kepala Tim Desain Kampung Coklat pada tanggal 1 Mei 2017, diperoleh hasil 

wawancara antara lain, bahwa mengenai perancangan logo Kampung Coklat  

dibentuk pada bulan April 2014 oleh Tim Desain Kampung Coklat atas 

rekomendasi Bapak Kholiq Mustofa selaku pemilik Kampung Coklat yang telah 

dilakukan diskusi dan beberapa kali revisi dengan beliau. 

Adapun  logo yang memiliki visual dari Pohon kakao yaitu mempunyai 

makna sebagai berikut; (1) daunnya melambangkan kemakmuran, saling gotong 

royong dan bersatu, (2) akarnya melambangkan kecerdasan atau mampu mencari 

peluang dari sisi manapun, (3) cabangnya menggambarkan mampu tumbuh dan 
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berkembang, dan visual dari coklat yaitu mempunyai makna mampu memberikan 

manfaat untuk seluruh masyarakat kampung (Indonesia). 

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Akshin Al Fata selaku Pengelola 

Kampung Coklat, diketahui bahwa  visi dan misi Kampung Coklat adalah sebagai 

berikut. Visi Kampung Coklat yaitu “ Membangun Masyarakat Indonesia yang 

cerdas, mandiri, Berdaya dan Sejahtera”. Sedangkan misi yang ditetapkan untuk 

Kampung Coklat adalah : (1) menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia 

yang berkeadilan, (2) mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya 

komoditas kakao Indonesia,(3) mendorong pertumbuhan produksi kakao dan coklat 

olahan Indonesia, (4) menumbuhkan generasi penerus yang peka terhadap kearifan 

lokal, dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, serta (5) menjadikan 

Indonesia sebagai tuan rumah coklat terlezat di dunia.  

Apabila dikaitkan dengan visi dan misi dari Kampung Coklat, logo 

Kamapung Coklat yang merupakan sebuah identitas Perusahaan Kampung Coklat 

kurang menggambarkan visi dan misi tersebut, seharusnya logo Kampung Coklat 

bisa menggambarkan karakter cerdas, mandiri, berdaya dan sejahtera yang dapat 

menunjukkan identitas sebagai karakter perusahaan dan penguatan citra perusahaan 

Kampung Coklat. 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa logo Kampung Coklat adalah 

merupakan ciri khas yang melekat pada perusahaan pengelola kampung coklat yang 

disematkan pada berbagai media promosi yang dimiliki oleh kampung coklat. Logo 

Kampung Coklat sebagai identitas budaya dari Kampung Coklat merupakan unsur 

pembeda dari produk perusahaan lain yang sama-sama memproduksi coklat olahan.  
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Di samping sebagai unsur pembeda dengan produk atau layanan yang 

diberikan oleh pihak lain, logo kampung coklat Blitar juga merupakan wajah awal 

yang dilihat oleh masyarakat pengunjung. Dengan logo kampung coklat tersebut 

akan dengan mudah untuk ingat dan diidentifikasi latar belakang dari perusahaan 

Kampung Coklat.  

Logo kampung coklat Blitar juga berfungsi sebagai pemberi informasi 

kepada konsumen atau masyarakat akan keaslian, dan nilai serta kualitas produk 

yang dikeluarkan oleh kampung Coklat. Diharapkan dengan logo tersebut akan 

memberi nilai tambah akan produk Kampung Coklat, karena produk tersebut 

dikenal luas oleh masyarakat pengunjung.  

Menurut Bapak Akhsin Al Fata selaku pengelola Kampung Coklat promosi 

yang dilakukan oleh Kampung Coklat pada saat ini menggunakan  media online 

atau sosial media seperti website, twitter, path, instagram dan youtube yang 

pengunjung tidak memiliki informasi yang sangat jelas dan rinci tentang kegiatan 

wisata edukasi yang ada Kampung Coklat, dan tidak melakukan kegiatan promosi 

di tempat. 

4.1.2. Hasil Observasi  

Obeservasi adalah peneliti hadir dan melakukan pengamatan kejadian – 

kejadian secara langsung di lokasi. Hal ini observasi telah dilakukan dengan cara 

datang dan mengamati secara langsung ke Kampung Coklat di Jl. Banteng Blorok 

no.18 RT. 01 / RW. 06, desa Plosorejo, Kademangan, obeservasi tersebut dilakukan 

pada tanggal 1 Mei 2017. Pengamatan dilakukan dengan cara berkeliling di area 

Kampung Coklat untuk mengetahui keadaan fisik dan fasilitas yang dimiliki 
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Kampung Coklat sebagai destinasi wisata berbasis natural. Dari hasil pengamatan 

diketahui bahwa Kampung Coklat Blitar mempunyai perkebunan coklat yang 

memiliki pohon kakao dan buah coklat yang bagus untuk dijadikan coklat olahan 

yang enak serta pohon kakao yang bertumbuh subur yang membuat suasana 

Kampung Coklat menjadi asri.  

Kampung Coklat selain memiliki area yang luas yaitu 5 Ha, di dalamnya juga 

memiliki fasilitas bermain untuk anak-anak, gerai penjualan produk-produk dari 

Kampung Coklat, dan tempat produksi dan pengemasan produk coklat, dengan 

sentuhan interior yang bergaya modern pengunjung dapat menikmati suasana yang 

menyenangkan saat berkunjung di sana.  

Observasi dilakukan pada pada tanggal 2 Mei 2017  didampingi oleh Bapak 

Akhsin Al Fata sebagai pengelola Kampung Coklat dan Kepala Tim Desain. 

Pengamatan dan Pencatatan secara langsung mengenai logo yang digunakan di 

dalam berbagai sarana media promosi seperti brosur, flyer, merchandise, billboard 

dan media online atau sosial media (website, twitter, path, instagram dan youtube), 

sehingga nantinya dapat dijadikan penunjang dalam perancangan kembali desain 

logo Kampung Coklat dan penentuan media promosi yang tepat serta dapat 

menunjang pengembangan destinasi wisata berbasis natural.  

Berdasarkan observasi mengenai logo Kampung Coklat dan media promosi 

yang telah dilakukan pada saat ini diperoleh hasil pengamatan yaitu kurang 

menunjukkan identitas sebagai karakter perusahaan Kampung Coklat, adanya 

kesamaan logo dengan perusahaan yang lain, bentuk logo Kampung Coklat pada 

saat ini masih terlihat kaku, tidak mengikuti perkembangan zaman era modern pada 
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saat ini dan tidak ada unsur visual yang menonjol yang membedakan logotype 

dengan logogram. 

Dari hasil observasi di atas, jika dikaitkan dengan identitas budaya dapat 

disajikan data sebagai berikut:  

a. Tidak adanya identitas visual yang menggambarkan karakter dari 

Kampung Coklat kota Blitar. 

b. Adanya kemiripan dengan logo perusahaan yang lain. 

c. Apabila dikaitkan dengan visi dan misi dari Kampung Coklat logo 

kurang menggambarkan visi dan misi perusahaan. 

Dari sajian data terkait kelemahan logo kampung coklat Blitar di atas, 

maka diperlukan beberapa langkah pembenahan atau solusi sebagai berikut : 

a. Berkaitan dengan tidak adanya identitas visual yang menggambarkan 

karakter dari Kampung Coklat kota Blitar, maka diperlukan redesain 

logo kampung coklat yang dapat menggambarkan karakter dari 

Kampung Coklat kota Blitar. 

b. Berhubungan dengan logo kampung coklat yang kurang sesuai dengan 

visi misi kampung coklat, maka diperlukan redesain logo yang selaras 

dengan visi dan misi dari Kampung Coklat yang telah ditetapkan. 

Dengan logo baru yang menunjukkan identitas visual yang menggambarkan 

karakter kampung coklat dan sesuai visi-misi perusahaan, serta disusun berdasarkan 

teknis pembentukan logo yang benar, akan menggambarkan semua atribut non fisik 

lainnya sebagai jiwa dari identitas tersebut yaitu corporate value, corporate culture 

dan seluruh kepribadiannya.  
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Berdasarkan hasil observasi terkait dengan strategi budaya visual yang 

terdapat pada Kampung Coklat dapat dilihat pada upaya pengenalan wisata edukasi 

Kampung Coklat Blitar melalui media promosi. Media promosi yang ada di 

Kampung Coklat pada saat ini yaitu berupa media cetak seperti brosur dan media 

onlinenya menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, path, 

website, dan youtube. Akan tetapi jika diamati secara seksama, media promosi 

berupa brosur, kurang lengkap memberikan informasi tentang kampung coklat, 

hanya terbatas menginformasikan harga paket wisata edukasi. Sehingga perlu 

disusun brosur yang lebih jelas, lengkap dan menarik para pengunjung (Lihat 

gambar 4.1).  

   

 

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi media promosi berupa poster tidak 

ditemukan di area Kampung coklat. Media promosi berupa poster dipandang perlu 

Gambar 4.1 Brosur Kampung Coklat 

Hasil : reservasi.com  
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karena poster sebagai media promosi bersifat fleksibel yaitu mudah dilihat oleh 

pengunjung dan calon pengunjung atau masyarakat umum, ukuran dapat dibuat 

bermacam-macam sesuai kebutuhan, dan dapat diletakkan di berbagai tempat yang 

strategis tanpa membutuhkan ruang yang luas. Di samping itu media promosi poster 

dapat dibuat secara menarik dengan tambahan gambar-gambar dan slogan.  

Dari hasil pengamatan di lapangan media promosi stationary-set tidak 

ditemukan padahal diketahui bahwa stationary-set dapat dijadikan nilai tambah 

pada peralatan kantor yang meliputi kartu nama, kop surat, amplop. Amplop besar 

sebagai identitas perusahaan dan identitas perusahaan dalam jangka pandang dapat 

berpengaruh positif terhadap nama baik atau reputasi perusahaan, dalam hal ini 

reputasi Kampung Coklat.  

Dari hasil pengamatan media billboard hanya terdapat pada akses jalan 

masuk ke menuju Kampung Coklat yang hanya dapat dilihat oleh pengunjung yang 

akan masuk ke Kampung Coklat, padahal diketahui bahwa media billboard 

memiliki fungsi penting dalam kegiatan promosi, sehingga dipandang perlu untuk 

diperbanyak dan dipasang di tempat – tempat strategis di tengah kota sekaligus 

dapat menjadi informasi penunjuk arah menuju Kampung Coklat.  

Selanjutnya, dari hasil observasi di lapangan terdapat merchandise sebagai 

produk dari Kampung Coklat untuk dijadikan buah tangan atau oleh-oleh para 

pengunjung, namun merchandise tersebut masih kurang mengambarkan 

karakteristik dari Kampung Coklat. 

Dari hasil observasi terkait simbol sosial diketahui bahwa Kampung Coklat 

merupakan perkebunan kakao atau coklat yang berada di Kota Blitar, dan 
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merupakan sebuah simbol sosial dari masyarakat kota Blitar yang rata – rata mata 

pencahariannya adalah seorang petani. Kampung Coklat sendiri adalah tempat 

wisata edukatif yaitu pengunjung yang berwisata  ke sana akan diberi wawasan oleh 

pemandu wisata tentang budidaya tanaman kakao atau coklat, mulai dari 

pembibitan tanaman kakao, pemetikan biji kakao yang sudah masak, proses 

pengeringan biji kakao hingga sampai proses pengolahan biji kakao menjadi coklat 

olahan dalam suasana yang ramah, interaktif, akrab dan  menyenangkan.  

Dalam upaya menjadikan biji kakao menjadi coklat olahan yang enak, 

pemandu wisata juga memberikan proses edukasi  tentang : pemilihan biji kakao 

yang sudah matang, pemisahan kulit biji kakao, pengeringan biji kakao, 

penggilingan biji kakao atau pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan. 

Objek wisata yang ada di Kampung Coklat Blitar sendiri merupakan salah 

satu objek wisata alam yang mempunyai berbagai aspek yang terkait dengan jenis 

tanaman kakao yang dibudidayakan, dan jenis kegiatan rekreasi lain yang 

dikembangkan melalui kreasi dan perpaduan alam (natural), sehingga memiliki 

daya tarik tersendiri bagi wisatawa dan  yang berkunjung ke Kampung Coklat  

Adapun macam-macam fasilitas wisata yang disediakan oleh pengelola 

Kampung Coklat antara lain meliputi: tempat pembibitan tanaman kakao, 

perkebunan kakao, tempat pengeringan biji kakao, tempat pengolahan coklat, 

cooking class (tempat menghias coklat), gerai coklat, cafe coklat, meeting room 

atau aula, terapi ikan dan outlet – outlet yang menjual hasil olahan coklat. 

Seperti yang dikemukakan Valentien Faulkner (1992: 35) bahwa  pariwisata 

berbasis alam (natural) merupakan kegiatan pariwisata yang di dalamnya  terjadi 
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interaksi dan juga terkaitan antara aktivitas manusia dengan lingkungan alam, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pariwisata berbasis alam (natural) dapat 

diwujudkan dalam tiga cara, yaitu : beberapa aktivitas yang bergantung pada alam 

untuk atraksinya, aktivitasnya yang memiliki kaitan dengan alam, dan lingkungan 

alami atau alam yang mempengaruhi aktivitas wisatwan. 

Objek wisata Kampung Coklat Blitar lebih merupakan wisata edukasi yang 

memiliki aktivitas yang berkaitan dengan alam. Karena tidak saja aktivitas kegiatan 

rekreasi samata tergantung pada alam, tetapi telah mendapat sentuhan kreatif dan 

inovatif dari pengelola dengan menyajikan kegiatan seperti budidaya tanaman 

kakao dan berbagai fasilitas lain berupa tempat pengolahan coklat, cooking class 

(tempat menghias coklat), panggung hiburan, gerai coklat, cafe coklat, meeting 

room, terapi ikan dan outlet – outlet yang menjual hasil olahan coklat. 

Hasil Coklat olahan itu diberikan merek “Gusant” dengan berbagai varian  

yang dapat dijumpai di gerai Kampung Coklat, yaitu : Original chocolate, crispy 

chocolate, orange chocolate, apple chocolate, mix chocolate, dark chocolate 67%, 

dark chocolate 80%, dark chocolate 90%, drak chocolate 100%, chocolate powder 

dan lain-lain. Produk-produk “Gusant” ini juga dapat dijadikan buah tangan (oleh-

oleh) dari destinasi wisata Kampung Coklat Blitar. 

 

4.1.3. Hasil Dokumentasi 

Hasil Dokumentasi yang diperoleh di Kampung Coklat pada tanggal 01 Mei 

2017 yang berupa dokumentasi foto, sebagai berikut : 
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Gambar 4.2  Foto Cooking Class yang berada di Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.3 Foto Aula Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.4 Foto Kolam Arus Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.5  Foto Tempat Hiburan Anak – Anak (Playground) 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.6 Foto Kolam Terapi Ikan 

Hasil : Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.7 Foto – Foto Gerai di Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.8  Foto Perkebunan Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.9 Foto-foto Kegiatan Edukasi di Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.10 Foto Ruang Produksi olahan coklat dan Ruang Packging Coklat  

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

 

 

 
Gambar 4.11Foto Panggung Hiburan di Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.12 Foto-foto merchandise 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.13  Foto-foto Produk olahan Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis. 2017 

Gambar 4.14 Foto Pujasera Kampung Coklat 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4.1.4. Hasil Studi Eksisting 

Hasil studi eksisting dalam perancangan ini barpacu terhadap observasi yang 

telah dilakukan di Kampung Coklat yaitu media promosi yang terdahulu. Media 

Gambar 4.15 Foto-foto Media Promosi Kampung Coklat Pada Saat Ini 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.16 Logo Kampung Coklat terjadi kemiripan dengan logo perusahaan lain 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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promosi tersebut berupa brosur yang saat ini digunakan sebagai sarana promosi di 

Kampung Coklat. 

Bentuk brosur dapat dilihat pada gambar 4.17 dan 4.18 Brosur yang 

digunakan merupakan brosur dengan 6 lipatan. Pada gambar 4.17 adalah bentuk 

brosur tampak luar dan pada gambar 4.18 bentuk brosur tampak dalam. 

 

 

 Gambar 4.17 Brosur tampak luar 

Sumber : reservasi.com 
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a. Keunggulan Brosur Kampung Coklat 

Brosur Kampung Coklat ini berisi tentang informasi paket wisata 

edukasi yang merupakan kegiatan-kegiatan dari Kampung Coklat 

terlihat pada gambar 4.17.  yaitu terdapat bermacam – macam jenis 

paket wisata beserta harga, fasilitas Kampung Coklat, foto-foto 

kegiatan Kampung Coklat, dan informasi alamat Kampung Coklat serta 

kontak person sehingga masyarakat dapat memperoleh beragam 

informasi mengenai Kampung Coklat. 

b. Kelemahan Brosur Kampung Coklat 

Brosur Kampung Coklat ini memiliki informasi mengenai kegiatan 

paket wisata edukasi Kampung Coklat, sehingga kurang adanya fokus 

mengenai pembahasan wisata edukasi Kampung Coklat itu sendiri 

Gambar 4.18 Brosur tampak dalam 

Sumber: reservasi.com 
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sehingga informasi yang disampaikan masih tidak meluas ke 

masyarakat. Terlalu banyak informasi dan tidak ada gambar pada 

bagian dalam brosur sehingga mengakibatkan tampilan brosur ini 

kurang menarik minat pembaca untuk melihatnya.  

c. Peluang brosur Kampung Coklat  

Penyebaran brosur Kampung Coklat yang kurang efektif dan juga 

kurangnya informasi mengenai pembahasan Kampung Coklat menjadi 

kendala tersendiri untuk menyampaikan sebuah informasi ke 

masyarakat. Jika saja brosur dapat tersebar luas ke masyarakat dan 

terdapat informasi yang jelas tentang keberadaan Kampung Coklat, 

maka bisa menjadi suatu sarana media promosi yang efektif dan juga 

dapat digunakan sebagai penunjang informasi untuk calon wisatawan 

yang ingin berkunjung di Kampung Coklat. 

4.1.5. Hasil Studi Kompetitor  

Studi kompetitor menjelaskan kesamaan pada produk yang diangkat, untuk 

kompetitor Kampung Coklat yang menawarkan wisata edukasi dan juga memiliki 

fasilitas pendukung yang lengkap sebagai sarana wisata untuk keluarga seperti 

kolam terapi ikan, arena bermain untuk anak – anak, kolam arus, cooking class, cafe 

coklat, meeting room, panggung hiburan dan outlet – outlet yang menjual hasil 

olahan coklat yang diproduksi oleh Kampung Coklat hingga pujasera, maka 

terpilihlah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) kota Jember 

yang memiliki produk yang sama yaitu produk olahan coklat tetapi memiliki konsep 

yang berbeda Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) kota Jember 



78 
 

 

merupakan lembaga penelitian dan pengembangan komoditas kopi dan kakao 

secara nasional. 

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) merupakan lembaga 

non profit yang memperoleh mandat untuk melakukan penelitian dan 

pengembangan komoditas kopi dan kakao secara nasional, sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 786/Kpts/Org/9/1981 

tanggal 20 Oktober 1981, juga sebagai penyedia data dan informasi yang 

berhubungan dengan kopi dan kakao. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Indonesia (Puslitkoka) berdiri pada 1 Januari 1911 yang menjadi salah satu pusat 

penelitian kopi dan kakao pertama di Indonesia, berlokasi sendiri di Desa 

Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Jember berjarak + 20 km arah Barat Daya dari 

Kota Jember. Puslitkoka memiliki Kebun Percobaan dan Area Kantor seluas 380 

ha, terdiri atas kebun percobaan kopi arabika (KP. Andungsari ketinggian 100-

1.200 m dpl.), kopi robusta dan kakao (KP. Kaliwining dan KP. Sumberasin 

ketinggian 45-550 m dpl.). Dengan memiliki fasilitas Laboratorium seluas 2.365 

m2 dengan peralatan sejumlah 850 unit. Terdiri dari Laboratorium Pemuliaan 

Tanaman, Laboratorium Fisika Tanah, Kimia Tanah dan Biologi Tanah, 

Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Mekanisasi Pertanian, 

Laboratorium Pengolahan Hasil, Laboratorium Pengawasan Mutu, hingga Pusat 

Informasi dan Pelatihan. 

Pengunjung yang datang di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia bisa 

mengetahui proses pengolahan coklat yang dipandu oleh seorang pemandu, 
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Selain menjadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao disini terdapat gerai hasil 

pengelohan coklat. 

 

 

 

1.  Keunggulan Kompetitor 

Keunggulan yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 

(Puslitkoka) yaitu sebagai pusat pengembangan komoditas kopi dan kakao 

secara nasional, dan menjadi salah satu pusat penelitian atau riset kopi dan kakao 

pertama di Indonesia. Dari segi fasiltas Puslitkoka mempunyai luas perkebunan 

percobaan 380 ha yang terdiri perkebunan percobaan kopi arabika, kopi robusta, 

tanaman kakao, dan gerai yang menjual produk hasil dari produksi Puslitkoka 

sendiri  sekaligus memiliki fasilitas Laboratorium seluas 2.365 m2  dengan 

peralatan sejumlah 850 unit sebagai penunjang untuk penelitian guna 

Gambar 4.19 Foto Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 

Sumber: c6.staticflickr.com 
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mendapatkan inovasi teknologi di bidang budidaya dan pengolahan hasil kopi 

dan kakao. Di sana terdapat juga bus transportasi yang ingin mengelilingi area 

Puslitkoka, tempat yang bersih dan sejuk serta memiliki kegiatan on farm dan 

off farm tanaman kakao yang pengunjung dapat mengetahui proses panen hingga 

proses pasca panen serta proses pengolahan buah kakao menjadi coklat olahan 

yang siap saji. 

2. Kelemahan Kompetitor  

Kelemahan untuk Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) 

yang ada di kota Jember antara lain biaya masuk yang mahal dengan harga per 

orang Rp. 10.000,- . Puslitkoka tidak memiliki sarana pendukung sabagai tempat 

wisata seperti arena bermain anak-anak (playground) , terapi ikan, kolam arus, 

dan outlet – outlet yang menjual merchandise yang bisa dijadikan buah tangan. 

Untuk produk olahan coklat puslitkoka sendiri tidak memiliki banyak varian.  

 

4.1.6.   Analisa Data            Gambar 4.20 Foto Hasil Produk dari Puslitkoka 

Sumber: iccri.net 
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4.1.6.1.1 Reduksi Data 

4.1.6.1.1 Observasi  

Hasil dari reduksi data yang dilakukan pada tahap observasi berupa logo 

sebagai identitas Kampung Coklat kota Blitar, logo Kampung Coklat diperoleh 

temuan data bahwa logo Kampung Coklat kurang menggambarkan visi dan misi 

perusahaan atau karakteristik perusahaan, terjadi kemiripan logo dengan 

perusahaan lain dan bentuk logo Kampung Coklat pada saat ini masih terlihat 

kaku yang tidak mengikuti perkembangan zaman era modern pada saat ini dan 

tidak ada unsur visual yang menonjol yang membedakan logotype dengan 

logogram dan pada media promosi promosi yang dilakukan oleh Kampung 

Coklat pada saat ini hanya sekedar dari media online atau social media seperti 

website, twitter, path, instagram dan youtube yang pengunjung tidak memiliki 

informasi yang sangat jelas tentang kegiatan wisata edukasi yang ada Kampung 

Coklat, dan tidak melakukan kegiatan promosi di tempat. 

4.1.6.1.2 Wawancara  

Hasil yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada 2 narasumber dari 

pihak pengelola Kampung Coklat kota Blitar terkait dengan sejarah logo, proses 

pembentukan logo, makna dan filosofi logo, dan kaitan logo dengan  visi dan 

misi Kampung Coklat serta aplikasinya pada media promosi yang dimilikinya 

diperoleh temuan data bahwa Logo Kampung Coklat yang merupakan  identitas 

Perusahaan Kampung Coklat,  kurang menggambarkan visi dan misi Kampung 

Coklat yang sudah ditetapakan oleh perusahaan, seharusnya logo Kampung 

Coklat bisa menggambarkan karakter cerdas, mandiri, berdaya dan sejahtera 
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yang bisa menunjukkan identitas sebagai karakter perusahaan dan penguatan 

citra perusahaan. 

4.1.6.1.3   Studi Eksisting 

Hasil yang diperoleh dari studi eksisting mengacu pada media promosi 

brosur yang saat ini digunakan sebagai sarana promosi di Kampung Coklat , 

diperoleh temuan data bahwa brosur yang dimiliki Kampung Coklat pada saat 

ini hanya berisi tentang informasi paket wisata edukasi yang merupakan kegiatan 

- kegiatan dari Kampung Coklat yaitu terdapat bermacam-macam jenis paket 

wisata beserta harga, fasilitas Kampung Coklat, foto-foto kegiatan Kampung 

Coklat, dan informasi alamat Kampung Coklat serta kontak person, namun 

kurang adanya fokus mengenai pembahasan wisata edukasi Kampung Coklat itu 

sendiri, sehingga informasi yang disampaikan kurang meluas ke masyarakat 

umum. Di sisi lain, brosur tersebut lebih banyak informasi berupa teks dan tidak 

ada gambar pada bagian dalam brosur, sehingga mengakibatkan tampilan brosur 

ini kurang menarik minat pembaca. 

4.1.6.1.3  Studi Kompetitor  

Hasil yang diperoleh dari studi kompetitor, kompetitor dari Kampung 

Coklat Kota Blitar terpilih adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 

(Puslitkoka) Kota Jember diperoleh temuan data bahwa Pusat Penelitian Kopi 

dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Kota Jember merupakan pusat pengembangan 

komoditas kopi dan kakao secara nasional, dan menjadi  salah satu pusat 

penelitian atau riset kopi dan kakao pertama di Indonesia. Dari segi fasilitas 

Puslitkoka mempunyai luas perkebunan percobaan 380 Ha yang terdiri 
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perkebunan percobaan kopi arabika, kopi robusta, tanaman kakao, dan gerai 

yang menjual produk hasil dari produksi Puslitkoka sendiri, dan memiliki 

kegiatan on farm dan off farm tanaman kakao. Puslitkoka kota Jember tidak 

memiliki sarana pendukung sabagai destinasi wisata seperti arena bermain anak-

anak (playground), panggung hiburan, terapi ikan, kolam arus, dan outlet – outlet 

yang menjual merchandise yang bisa dijadikan buah tangan. Untuk produk 

olahan coklat puslitkoka sendiri tidak memiliki banyak varian bila dibandingkan 

Kampung Coklat Blitar. 

4.1.7 Penyajian Data  

Hasil penyajian data pada identitas budaya dapat diketahui bahwa tidak 

adanya identitas visual yang menggambarkan karakter dari Kampung Coklat kota 

Blitar, terdapatnya  kemiripan logo Kampung Coklat dengan logo perusahaan lain 

serta apabila dikaitkan dengan visi dan misi dari Kampung Coklat logo kurang 

menggambarkan visi dan misi perusahaan. 

Hasil penyajian data pada strategi budaya dapat  diketahui bahwa Kampung 

Coklat kota Blitar telah  mengalami perubahan seperti bertambahnya luas area dan 

bertambahnya juga fasilitas bermain untuk anak – anak, media promosi Kampung 

Coklat pada saat ini hanya mengandalkan media sosial seperti facebook, instagram, 

twitter, path, website, dan youtube. Media brosur adalah salah satu media promosi 

yang ditempatkan di Kampung Coklat, namun media tersebut hanya diberikan 

kepada tamu – tamu, bukan kepada calon pengunjung atau pengunjung yang berada 

ditempat. 
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Hasil penyajian data pada simbol sosial dapat diketahui Kampung Coklat 

Blitar mempunyai perkebunan coklat sekaligus destinasi wisata edukasi tanaman 

kakao atau coklat yang memiliki buah coklat atau kakao yang bagus untuk dijadikan 

coklat olahan yang enak serta pohon kakao yang bertumbuh subur yang membuat 

suasana Kampung Coklat menjadi asri. Dari kegiatan wisata edukasi Kampung 

Coklat mengunjung  yang ke sana akan diberi wawasan oleh pemandu wisata 

tentang budidaya tanaman kakao atau coklat mulai dari pembibitan tanaman kakao, 

pemetikan biji kakao yang sudah masak, proses pengeringan biji kakao hingga 

sampai proses pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan dalam suasana yang 

ramah, interaktif, akrab dan  menyenangkan. 

4.1.8 Penarikan Kesimpulan 

Dari hasi reduksi data dan penyajian data, maka dapat ditarik kesimpulan : 

Pertama, bahwa Logo Kampung Coklat Blitar sebagai obyek penelitian tidak 

menggambarkan identitas visual sebagai karakteristik perusahaan. Adapun identitas 

Perusahaan Kampung Coklat adalah wisata edukasi berbasis    yaitu memiliki 

aktivitas yang berkaitan dengan alam, dari aktivitas tersebut seperti budidaya 

tanaman kakao atau coklat mulai dari pembibitan tanaman kakao, pemetikan biji 

kakao yang sudah masak, proses pengeringan biji kakao hingga sampai proses 

pengolahan biji kakao menjadi coklat olahan, namun dari data yang belum 

menunjukkan karakteristik dari Identitas Kampung Coklat tersebut.  

 Kedua, bahwa Logo Kampung Coklat Blitar memiliki kemiripan dengan logo 

perusahaan yang lain, yaitu perusahaan Kampung Media dan Kalla Kakao, letak 

kemiripan terdapat pada visual kampung pada Kampung Media dan perusahaan 
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Kalla Kakao terjadi kemiripan pada visual pohon, sehingga Logo Kampung Coklat 

tidak original karena mengadopsi elemen logo perusahaan lain, dan dapat 

menimbulkan gugatan dari pihak lain. 

Ketiga, bahwa Logo Kampung Coklat tidak menggambarkan  visi dan misi dari 

perusahaan Kampung Coklat. Adapun visi Kampung Coklat adalah “ Membangun 

Masyarakat Indonesia yang cerdas, mandiri, Berdaya dan Sejahtera”, dan misi 

Kampung Coklat adalah (1) menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia 

yang berkeadilan, (2) mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya 

komoditas kakao Indonesia,(3) mendorong pertumbuhan produksi kakao dan coklat 

olahan Indonesia, (4) menumbuhkan generasi penerus yang peka terhadap kearifan 

lokal, dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, serta (5) menjadikan 

Indonesia sebagai tuan rumah coklat terlezat di dunia. Akan tetapi logo yang tidak 

menggambarkan visi misi tersebut. Seharusnya Logo Kampung Coklat selaras 

dengan visi misi Kampung Coklat yaitu cerdas, mandiri, berdaya dan sejahtera. 

4.2 Segmentation, Targeting, Positioning (STP)  

4.2.1 Segmentation 

 Segmentasi pasar merupakan melakukan tindakan yang membagi-bagi 

pasar ke delam kelompok – kelompok pembeli yang berbeda yang bisa 

menghargai variable sebagai bentuk untuk peluang segmentasi terbaik (Suryanto, 

Penerbit Andi: 2005), maka pembagian pasar untuk Kampung Coklat adalah 

sebagai berikut:  

a. Segmentasi Geografis  
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Wilayah Kota Blitar, semua umur (4 – 50 tahun) yang sudah 

mengunjungi Kampung Coklat di Wilayah Kota Blitar. 

b. Segmentasi Demografis 

Semua Umur (4 -50 tahun), Pekerjaan (semua pekerjaan), gender laki-

laki dan perempuan. 

c. Segmentasi Psikografis  

Kelas Sosial (menengah ke bawah), Gaya Hidup (tidak mewah / 

sederhana). 

4.2.3 Targeting  

Berdasarkan segmentasi pasar yang telah sebutkan diatas, maka target dari 

Kampung Coklat sebagai adalah anak – anak hingga dewasa berusia 4-50, 

keluarga atau rombongan yang menyukai wisata edukasi dan wisata alam. 

4.2.4 Positioning 

Dalam hal ini Kampung Coklat Blitar ingi memposisikan diri sebagai 

Kampung Coklat yang memiliki coklat eksklusif yang di olah secara modern 

tetapi berada di daerah perdesaan atau pemukiman warga. 

4.3 Unique Selling Preposition (USP) 

Unique Selling Proporsition atau nilai keunggulan merupakan kelebihan dari 

segala produk atau jasa yang membedakannya dari kompetitor lain, yang 

diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Atau ciri khas dari produk atau jasa 

yang memiliki daya jual yang tinggi. (Agustrijanto, 2002, : 67) 

Keunikan yang dimiliki Kampung Coklat Blitar yang membedakan dari 

kompetitor adalah coklat yang eksklusif yang ada di Kampung atau pemukiman 
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yang memiliki kualitas coklat terbaik yang memiliki rasa coklat original, dan 

sebagai destinasi wisata sekaligus mengedukasi pengolahan coklat. 

 

4.4 Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Oppurtunity, Threat) 

SWOT memiliki fungsi sebagai menilai ulang suatu hal yang telah pasti dan 

telah ditetapkan sebelumnya dengan sebuah tujuan untuk memperkecil resiko yang 

mungkin timbul (Sarwono dan Lubis, 2007:18). Kekuatan Peluang dan ancaman 

merupakan faktor yang eksternal yang ada pada sebuah objek, sedangkan kekuatan 

dan kelemahan merupakan faktor internal. Hasil dari keempat kajian tersebut dari 

segi eksternal dan internal dapat disimpulkan melalui strategi pemecahan sebuah 

masalah, perbaikan, pengembangan, dan pengoptimalisasian yang dapat 

disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang netral, positif dan dapat dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Analisa SWOT 
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                       INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

Strength Weakness 

 Kampung Coklat 

merupakan wisata edukasi 

berbasis natural. 

 Kampung Coklat sebagai 

wisata keluarga di kota 

Blitar. 

 Produk dari Kampung 

Coklat 100% handmade 

yang menghasilkan rasa 

khas dan memiliki banyak 

varian. 

 Kurangnya media promosi 

yang digunakan  

 Media yang telah dibuat 

kurang memberikan informasi 

yang jelas tentang Kampung 

Coklat. 

 Terjadi kemiripan logo dengan 

perusahaan lain 

 Logo kampung coklat pada 

saat ini kurang 

menggambarkan visi dan misi 

 

Opportunities Strength – Opportunities Weakness – Opportunities 

 Bisa menjadi tuan rumah 

komunitas coklat di 

Indonesia. 

 Bisa berkembang lebih luas 

dengan memanfaatkan 

lokasi yang belum 

dimaksimalkan dengan 

berbagai tambahan 

fasilitas.  

 Menjadikan Kampung 

Coklat sebagai Wisata 

edukasi dan kelauarga, 

sekaligus tuan rumah 

coklat di Indonesia yang 

menghasilkan coklat yang 

mempunyai rasa khas 

 Mengem 

 bangkan aneka kegiatan 

wisata edukasi berbasis 

natural 

 Merancang logo yang sesuai 

identitas perusahaan, dan visi - 

misi Kampung Coklat Blitar. 

 Membuat media promosi yang 

sesuai dengan identitas dan 

visi-misi Kampung Coklat 

 

Threat Strength – Threat Weakness – Threat 

 Harga olahan coklat 

bersaing dengan harga 

coklat olahan yang ada / 

diproduksi oleh UKM di 

Jawa Timur 

 Kompetitor memiliki 

produk yang sama dan 

merupakan pusat penelitian 

coklat di Indonesia. 

 Mengembangkan kualitas 

dan variasi produk dengan 

harga yang terjangkau oleh 

masyarakat, sehingga 

memuaskan para 

pelanggan atau 

pengunjung. 

 Menjadikan tempat wisata 

keluarga yang edukatif dan 

rekreatif. 

 Membuat media promosi 

seperti: stationary set, brosur, 

billboard, dan merchandise 

yang menarik bagi para 

pengunjung atau calon 

pengunjung sebagai penguatan 

citra Kampung Coklat 

 Merancang Graphic Standard 

Manual (GSM) sebagai 

panduan atau sistem dalam 

memudahkan pengunaan 

aplikasi desain 

STRATEGI UTAMA: Merancang logo baru yang sesuai dengan visi dan misi dengan 

mengganbarkan karakteristik Kampung Coklat sebagai penguatan citra dan pengembangan 

destinasi wisata berbasis natural. Membuat media promosi yang menarik dengan informasi yang 

jelas kepada pengunjung atau calon pengunjung. 

 

 

 

4.5 Key Communication Message 

Sumber:  Hasil Olahan Penulis, 2017 
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 Pemilihan kata kunci atau key communication message dari redesain logo 

Kampung Coklat Blitar sebagai upaya pengembangan destinasi wisata berbasis 

natural dengan memggunakan dasar acuan pada analisis data yang telah terkumpul 

dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, studi eksisting, dan studi kompetitor. 

 Hasil data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dokumtasi studi 

eksisting dan kompetitor dimasukkan dalam tabel analisis SWOT, setelah data 

tersebut diolah dengan teknik analisis SWOT untuk dijadikan penyajian data yang 

dapat menentukan strategi utama yang digunakan. 

 Dari hasil data-data yang terkumpulkan tersebut, kita dapat menambahkan 

STP dan USP sebagai penentu dalam objek peneletian Kampung Coklat Blitar. 

Kemudian hasil data yang diperoleh dari STP, Analisis SWOT, dan Analisis USP 

yang akan digunakan untuk menentukan sebuah kata kunci (key communication 

message). Untuk mengetahui penjabaran secara terperinci. (dapat dilihat pada 

Gambar 4.21). 
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4.6. Analisa Key Communication Message  

 Hasil penentuan Key Communication Message dapat diambil berdasarkan 

data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, studi 

eksisting dan studi kompetitor yang kemudian di analisis menjadi STP, SWOT, dan 

USP. Dari hasil masing-masing analisa tersebut didapatkan kata-kata kunci yang 

dapat membentuk satu kata kunci (key communication message) yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Key communication message yang didapat tersebut 

ialah Charming, dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menawan. Key 

coomunication Message ‘Charming‘ didapatkan dengan mengembangkan beberapa 

kata kunci yang ditemukan sebelumnya. 

 Hasil dari analisa STP didapatkan target pasar yang dituju oleh Kampung 

Coklat Blitar adalah keluarga atau rombongan yang menyukai wisata edukasi dan 

wisata alam. Untuk STP dari Kampung Coklat Blitar terpilih kata kunci : “family”, 

“education”, dan “natural”. Dari kata kunci “family” dan “education” 

disimpulkan menjadi satu kata kunci yaitu “memorable”. Kata “memorable” 

dalam kamus bahasa Indonesia ialah mudah diingat,  yang diartikan bahwa 

Kampung Coklat Blitar termasuk destinasi wisata edukasi dan wisata alam yang 

dapat dikenang oleh pengunjung. Kata “memorable” dikaitkan dengan “natural” 

dapat disimpulkan menjadi satu kata kunci ialah “interisting” yang artinya 

menarik. 

Gambar 4.21 Key Communication Message (Kampung Coklat Blitar) 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 



92 
 

 

 Hasil dari analisa SWOT Kampung Coklat kota Blitar dapat dijabarkan  

sebagai berikut.  

Bahwa kekuatan  Kampung Coklat (Strong) yaitu Kampung Coklat merupakan 

wisata edukasi berbasis natural, Kampung Coklat sebagai wisata keluarga di kota 

Blitar, Produk dari Kampung Coklat 100% handmade yang menghasilkan rasa 

khas dan memiliki banyak varian. Weakness adalah Kurangnya media promosi 

yang digunakan, Media yang telah dibuat kurang memberikan informasi yang 

jelas tentang Kampung Coklat, Terjadi kemiripan logo dengan perusahaan lain, 

Logo kampung coklat pada saat ini kurang menggambarkan visi dan misi. 

Opportunity yaitu Bisa menjadi tuan rumah komunitas coklat di Indonesia, Bisa 

berkembang lebih luas dengan memanfaatkan lokasi yang belum dimaksimalkan 

dengan berbagai tambahan fasilitas. Treath yaitu Harga olahan coklat bersaing 

dengan harga coklat olahan yang ada / diproduksi oleh UKM di Jawa Timur, 

Kompetitor memiliki produk yang sama dan merupakan pusat penelitian coklat 

di Indonesia. 

Dari hasil analisis SWOT dapat diciptakan strategi utama analisa SWOT 

yaitu merancang logo baru yang sesuai dengan visi dan misi dengan 

menggambarkan karakteristik Kampung Coklat sebagai penguatan citra dan 

pengembangan destinasi wisata berbasis natural, membuat media promosi yang 

menarik dengan informasi yang jelas kepada pengunjung atau calon pengunjung. 

Hal tersebut memunculkan beberapa kata kunci yaitu “original” dan 

“destinctive” yang kemudian disimpulkan ke dalam satu kata kunci yaitu 

“unique”. Kata “unique” dalam kamus bahasa Indonesia adalah unik. Hal ini 
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diperlukan sebagai pembeda dari destinasi wisata yang lain dan memiliki 

identitas sendiri dari Kampung Coklat Blitar. 

 Kampung Coklat Blitar memiliki satu keunikan yaitu coklat yang eksklusif 

yang ada di kampung atau pemukiman yang memiliki kualitas coklat terbaik yang 

memiliki rasa coklat original, dan juga sebagai destinasi wisata yang lebih unggul 

dari kompetitor. Mewakili dari keunikan Kampung Coklat muncullah kata kunci 

Exclusive. Kata kunci Exclusive dapat diartikan sebagai khusus. Dari kedua kata 

kunci “exclusive” dan “unique” maka ditemukan kata kunci “impressive” yang 

berarti mengesankan, karena sesutau yang “exclusive” dan “unique” dapat 

menimbulkan kesan sendiri (impression).  

 Kemudian dari beberapa kata kunci yang telah ditemukan yaitu Memorable, 

Interesting, Unique, dan Exclusive dikerucutkan, sehinngga mendapat kata kunci 

utama sebagai konsep perancangan yaitu “Charming” yang memiliki arti 

menawan, memikat, dan mempesona. 

4.7  Deskripsi Konsep 

Dari hasil analisis key communication message, maka konsep dari 

perancangan ini adalah “charming”. Dalam bahasa Indonesia “charming” 

memiliki arti menawan, memikat; atau mempesona. Oleh sebab itu, key 

communication message ini sangat sesuai dengan konsep yang akan digunakan 

dalam “Redesain Logo Kampung Coklat Blitar Sebagai Upaya Pengembangan 

Destinasi Wisata Berbasis Natural”. Sehingga pada karya ini bisa menjadikan 

Kampung Coklat sebagai salah satu tempat wisata keluarga yang menawan atau 

mempesona untuk berekreatif. Dengan konsep “charming” pada Kampung Coklat 
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kota Blitar diharapkan dapat menjadi destinasi wisata berbasis natural yang 

menawan dan mempesona bagi setiap pengunjung yang datang dan calon 

pengunjung. Karena tujuan dari tempat wisata sendiri adalah untuk memberikan hal 

yamg menarik atau mempesona agar dapat memberi kesan terhadap pengunjung 

yang datang. 

4.8 Alur Perancangan Karya 
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4.9 Perancangan Kreatif 

4.9.1 Tujuan Kreatif  

 Sebuah logo perusahaan dianggap penting karena sebagai identitas dan 

karakteristik dari perusahaan tersebut juga sebagai pembeda dengan perusahaan 

lain. Redesain logo merupakan sesuatu yang sangat penting untuk Kampung Coklat 

Blitar karena pada saat ini logo Kampung Coklat Blitar tidak memnggambarkan 

identitas visual sebagai karakteristik perusahaan, adanya kemiripan dengan logo 

perusahaan lain, dan tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan. logo yang akan 

diimplementasikan pada GSM (Graphic Standard Manual) dan media promosi 

yang akan digunakan meliputi brosur, poster, stationaryset, billboard dan 

merchandise. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah konsep yang sesuai guna 

pengembangan destinsai wisata berbasis natural. 

 Hasil key communication message yang telah didapatkan sebelumnya  yaitu 

charming akan digunakan sebagai dasar redesain logo. Dengan mengguanakan key 

comunication message “charming: dapat dijadikan acuan dalam redesain logo 

Kampung Coklat Blitar. 

4.9.2 Strategi kreatif 

Strategi kreatif pada redesain logo Kampung Coklat Blitar sebagai upaya 

pengembangan destinasi wisata berbasis natural ini merupakan untuk mencapai 

tujuan kreatif yaitu mengenalkan identitas Kampung Coklat sebagai wisata edukasi 

berbasis natural di kota Blitar. 

Gambar 4.22 Alur Perancangan Karya 

Hasil : Olahan Penulis, 2017 
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Strategi kreatif yang digunakan dalam redesain logo Kampung Coklat dalam 

hal ini adalah destinasi wisata yang menawan dan mempesona sehingga akan 

memberi kesan tersendiri kepada pegunjung yang datang atau calon pengunjung 

dengan menonjolkan karakteristik Kampung Coklat Blitar. Untuk membedakan 

Kampung Coklat kota Blitar dengan destinasi wisata lain yang serupa perlu 

melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Upaya pendekatan persuasif 

tersebut dapat melalui komunikasi yang verbal juga komunikatif sesuai dengan 

target yang dituju. 

1. Ilustrasi 

Ilustrasi dalam redesain logo Kampung Coklat di sini adalah menggunakan 

foto-foto, dokumentasi, dan ilustrasi yang mendukung. Foto yang akan ditampilkan 

dengan menonjolkan suasana dan karakteristik dari Kampung Coklat Blitar dan 

ilustrasi yang menawan, kreatif, dan informatif sehingga dapat menggambarkan 

identitas atau karakteristik Kampung Coklat kota Blitar dengan konsep yang telah 

ditentukan sebelumnya yaitu “ charming “. 

Konsep charming, ilustrasi yang menawan akan diterapkan pada media 

promosi yang dirancang meliputi brosur, poster, stationary-set, billboard dan 

merchandise. Keleselurahan pada desain akan memiliki keberagaman bentuk atau 

elemen visual sehingga dapat menarik minat masyarakat yang berkunjung ataupun 

calon pengunjung Kampung Coklat Blitar. Dengan begitu masyarakat akan 

mengetahui karakteristik dan identitas Kampung Coklat kota Blitar. 

2. Tipografi 
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Typeface yang dipilih yang akan di aplikasikan pada beberapa media nantinya 

didasarkan pada sebuah pertimbangan kesusaian jenis typeface dengan konsep yang 

ditentukan. Pemilihan typeface ini juga dipengaruhi oleh faktor legability dan 

readbility. 

 

  

 

 

Pemilihan jenis huruf sans serif  yaitu font November yang ditunjukkan pada 

gambar 4.23 jenis huruf sans serif akan diimplementasikan di dalam media promosi 

yang diharapkan dapat mudah dibaca dengan jelas atau memberi informasi yang 

komunikatif pada pengunjung dan calon pengunjung. 

3. Warna 

Pemilihan warna yang digunakan dalam redesain logo kampung coklat 

adalah yang sesuai konsep charming. Oleh karena itu, dengan menggunakan warna-

warna yang menunjukkan kesan “menawan” (charming) yang diharapkan dapat 

menunjukkan identitas Kampung Coklat Blitar yang menwan sebagai tempat wisata 

keluarga. 

a. Warna coklat diambil untuk mewakili ciri dari Kampung Coklat yang pada 

umumnya warna sebuah coklat adalah warna dari coklat. Psikologi warna 

coklat muda yaitu sebuah kepercayaan, ketenangan, dan stabil (Adi Kusrianto 

2007: 47). Warna coklat  juga merupakan kategori dalam warna alam yang  

Gambar 4.23 Font November dan Hevetica Neue Lt Com 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

NOVEMBER HELVETICA NEUE LT COM  
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netral.  Maka warna coklat muda diambil dengan pertimbangan bahwa  

Kampung Coklat Blitar menjadi destinasi wisata yang mampu  menciptakan 

kenyamanan dan keakraban bagi keluarga atau rombongan yang telah 

berkunjung kesana.  

b. Warna hijau dapat bermakna alami, kesehatan, kesuburan, kecerdasaan 

tinggi, pandangan yang enak. 

c. Warna krem mempunyai makna kelembutan dan klasik. 

 

 

 

 

 

 

4. Logo  

Pada redesain logo Kampung Coklat Blitar ini dirancang sebuah logo baru 

yang terdiri dari logogram dan logotype. Redesain logo ini disesuaikan dengan 

knsep charming dan karakteristik yang dimiliki oleh Kampung Coklat kota Blitar. 

Sehingga nantiya akan tercipta logo yang mampu membantu mempresentasikan 

Kampung Coklat Blitar sebagai objek wisata yang menawan dan mempesona untuk 

Gambar 4.24  Warna yang tepilih 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.25  Warna Dasar 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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masyarakat. Proses pembentukan logogram dan logotype berdasarkan konsep 

charming itu sendiri yang kemudian didefininisikan secara singkat agar dapat 

mempermudah melakukan visualisasi berupa bentuk serta garis yang merupakan 

dasar dari logogram Kampung Coklat Blitar. 

Dalam menentukan visual logogram yang akan dirancang untuk sebuah 

identitas Coklat yang sesuai dengan konsep maka diperlukan aspek-aspek hasil 

brainstorming yang dapat mewakili identitas Kampung Coklat dengan 

menyesuaikan konsep charming antara lain yaitu edukasi (pendidikan), wisata 

alam, buah, menawan, dan kampung. Sebagai berikut proses pencarian konsep 

bentuk serta garis yang akan dijadikan logogram: 

 Berdasarkan proses pencarian konsep dasar dan bentuk untuk logogram 

dengan konsep charming menghasilkan beberapa definisi yaitu edukasi 

(pendidikan), wisata alam, buah, menawan, dan kampung. Dari beberapa definisi 

tersbut akan divisualisasikan menjadi berbagai macam bentuk yang dapat mewakili 

identitas Kampung Coklat. Kemudian dari macam-macam visualisasi yang telah 

dibuat seperti gambar 4.27. Proses selanjutnya yaitu mengkombinasikan visual 

bentuk satu dengan visual bentuk lainnya, dan dari hasi lini didapatkan bentuk dasar 

buah kakao, edukasi, wisata alam, dan kampung. Sehingga bentuk dasar dari 

logogram akan mengacu dari kata kunci tersebut. 
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Beberapa bentuk thumbnail logogram yang menghasilkan beberapa varian 

logogram yang mengacu dari kata kunci charming. Berikut alternatif logogram dari 

hasil kombinasi visual yang telah dibuat. 

 

Gambar 4.26 Brainstroming 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.27 Bentuk Dasar Logo 

Sumber : Hasil Olahan Peulis, 2017 
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Dari hasil visual alternatif  logo,  logo dipilih berdasarkan adanya visualisasi 

ciri kahas dari Kampung Coklat Blitar. 

 

 

 

Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pemilihan logotype dan 

penempatannya. Logotype berfungsi sebagai penjelas logogram. Pemilihan 

logotype ini menggunakan huruf sans serif dengan jenis font yang dipilih yaitu 

“november”. 

 

Gambar 4.28 Alternatif Desain Logo 

Sumber : Hasil Olahan Penukis, 2017 

Gambar 4.29 Sketsa Logogram Terpilih 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.30 Font Logo Type 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Logo dipilih berdasarkan pertimbangan, logo ini memiliki kesatuan dan 

mudah terbaca. Logo terpilih ini tetap mengacu pada konsep yang telah ditentukan 

sebelumnya yaitu “charming” sehinnga berbentuk penyederhanaan dari Kampung 

Coklat sebagai wisata edukasi berbasis natural, dengan adanya bentuk dasar dari 

buah kakao dan daun sehingga menyiratkan bahwa logo ini mewakili Kampung 

Coklat Blitar. 

 

4.10 Perancangan Media  

4.10.1 Tujuan Media 

Menurut Rossister dan Percy (Tjiptono 2002: 222) mengklarifikasikan tujuan 

promosi sebagai efek komunikasi diantaranya yaitu : menumbuhkan persepsi 

pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category need), Memperkenalkan dan 

memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen (brand 

awareness), Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude), 

Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand puchase intention), 

Mengimbangi kelemahan unsur bauran promosi lain (puchase facilitation), 

Menanamkan citra produk dan perushaan (positioning). 

Dalam perancangan ini dibutuhkan media yang mampu memperkenalkan 

kepada masyarakat atau wisatawan untuk berkunjung ke Kampung Coklat kota 

Blitar. Tujuan media ini dapat memberikan dampak positif bagi destinasi wisata 

Kampung Coklat sehingga mampu dikenal lebih oleh masyarakat dan wisatawan 

diluar Jawa Timur. 
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4.10.2.   Strategi Media 

 Dalam perancangan perlu memiliki strategi sebagai manfaat yang baik, 

karena strategi yang baik, akan berdampak positif bagi peneliti yang dikerjakan. 

Dalam redesain logo Kampung Coklat ini ditetapkan pemilihan media promosi 

berupa media cetak. Pemilihan media promosi ini disesuaikan dengan target yang 

akan dituju, sehingga dapat efektif dalam berkomunikasi kepada masyarakat dan 

wisatawan terhadap Kampung Coklat Blitar dapat lebih dikenal. Meda Promosi 

yang akan dilakukan dalam perancangan ini yaitu brosur, poster, stationary-set, 

billboard dan merchandise meliputi gantungan kunci pin, mug, dan sticker. 

Terdapat beberapa alternatif desain dalam perancangan ini, penjelasan media yang 

diguanakan adalah sebagai berikut: 

1. Desain Brosur  

a. Alasan Memilih Media 

Pemilihan media brosur dalam perancangan ini karena brosur pada saat ini 

kurang lengkap memberikan informasi tentang kampung coklat, hanya 

terbatas menginformasikan harga paket wisata edukasi. Sehingga perlu 

disusun brosur yang lebih jelas, lengkap dan menarik para pengunjung. 

b. Konsep Desain 

Pada media brosur untuk destinasi wisata Kampung Coklat Blitar 

menggunakan konsep charming. Brosur ini menggunakan teknik tiga fold 

yang berisi foto-foto suasana Kampung Coklat kota Blitar yang dilengkapi 

dengan informasi mengenai paket wisata edukasi dan fasilitas yang diberikan 

serta dengan tambahan elemen estetis. 
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c. Alernatif sketsa 

 

 

2. Desain Poster 

a. Alasan Memilih Media 

Pemilihan media poster dalam  perancangan ini bahwa poster pada saat ini 

tidak ditemukan sebagai sarana media promosi di area Kampung coklat, maka 

media promosi berupa poster dipandang perlu karena poster sebagai media 

promosi yang bersifat fleksibel yaitu mudah dilihat oleh pengunjung dan 

calon pengunjung atau masyarakat umum, ukuran dapat dibuat bermacam-

macam sesuai kebutuhan, dan dapat diletakkan diberbagai tempat yang 

strategis tanpa membutuhkan ruang yang luas. Disamping itu media promosi 

poster dapat dibuat secara menarik dengan tambahan gambar-gambar dan 

slogan.  

b. Konsep Desain 

Pada media Poster untuk destinasi wisata Kampung Coklat Blitar mempunyai 

ukuran  29,7 cm x 42 cm yang berisi tentang promosi dan informasi  kegitan 

panen coklat yang diadakan oleh Kampung Coklat juga terdapat foto –foto 

buah coklat/kakao yaitu yang menjadi salah produk dan hasil budidaya dari 

Kampung Coklat kota Blitar serta tambahan elemen estetis. 

Gambar 4.31 Sketsa Alternatif Brosur 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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c. Alternatif sketsa 

 

 

3. Desain Stationary-Set 

a. Alasan Memilih Media 

Pemilihan media stationary set dalam perancangan ini stationary-set pada 

saat ini tidak ditemukan padahal diketahui bahwa stationary-set memiliki 

nilai tambah pada peralatan kantor yang meliputi kartu nama, kop surat, 

amplop besar dan amlop sebagai identitas perusahaan. Identitas perusahaan 

dalam jangka pandang dapat berpangrauh postif terhadap nama baik atau 

reputasi perusahaan.  

b. Konsep Desain 

Pada stationary-set untuk destinasi wisata Kampung Coklat Blitar 

menggunakan  konsep charming. Stationary-set yang diguanakan terdapat 

gaya visual minmalis serta warna yang natural. 

c. Alternatif Sketsa 

 

Gambar 4.32 Sketsa Alternatif Poster 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4. Desain Billboard 

a. Alasan Memilih Media  

Dalam perancangan ini dirasa sangat tepat, karena billboard pada saat ini 

hanya terdapat pada akses jalan masuk ke menuju Kampung Coklat yang 

dapat dilihat oleh pengunjung yang akan masuk ke Kampung Coklat, maka 

media billboard dipandang perlu untuk diperbanyak dan dipasang di 

tempat-tempat strategis di tengah kota sekaligus dapat menjadi informasi 

penunjuk arah menuju Kampung Coklat. 

a. Konsep Desain  

Pada media billboard visual yang dimunculkan berupa promo dan 

informasi kegiatan  panen coklat yang diadakan oleh Kampung Coklat 

kota Blitar. Dengan tambahan  foto buah coklat/kakao yang merupakan 

hasil budidaya perkebunan Kampung Coklat, serta tambahan elemen 

Gambar 4.33 Sketsa Alterbatif  Stationary-set 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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estetis. Billboard menggunakan ukuran 2 m x 4 m dan diletakkan pada Jl. 

Trisula, Kadeamangan, Kota Blitar. 

b. Alternatif Sketsa 

 

 

 

 

 

5. Desain Merchandise  

a. Alasan Memilih Media 

Pemilihan media Merchandise dalam perancangan ini bahwa terdapat 

merchandise Kampung Coklat yang telah digunakan sebagai produk dari 

Kampung Coklat untuk dijadikan buah tangan atau oleh-oleh para 

pengunjung, namun merchandise tersebut masih kurang mengambarkan 

karakteristik dari Kampung Coklat. 

b. Konsep Desain 

Pada merchandise yang akan dibuat untuk Kampung Coklat Blitar didesain 

dengan  konsep charming yang telah ditentukan. Pemilihan warna dan 

elemen pendukung akan disesuaikan dengan media yang lain. 

c. Alternatif Sketsa 

Gambar 4.34 Sketsa Alternatif Billboard 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4.11    Implementasi Desain 

Sketsa desain yang melalui proses digital pada desain yang dipilih, baik segi 

warna, karakteristik bentuk yang sesuai dengan key communication message yang 

telah ditentukan. Pada implementasi desain dapat dilihat sebagai berikut:  

4.11.1 Logo 

 Logogram dari Kampung Coklat ini mempertimbangkan berbagai aspek 

dari perusahaan Kampung Coklat Blitar baik itu visi dan misi. Identitas. Key 

Comunicatin Message, SWOT, USP, dan STP. Dari berbagai aspek tersebut 

kemudian dituangkan secara visual ke dalam sebuah logo yang telah mengalami 

berbagai proses baik rough sketch, refined sketch dan pada proses terakhir pada 

digital untuk mendapatkan logo yang mampu mewakili identitas Kampung Coklat 

yang sesuai dengan Key Communication Message “charming” yang telah 

ditentukan. 

Gambar 4.35 Sketsa Alternatif Merchandise 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Final logo Kampung Coklat Blitar yang berdasarkan dari hasil sketsa 

logogram dan logotype yang melalaui proses visualisasi ditunjukan pada gambar 

4.36. logo ini nantinya akan diimplementsikan pada setiap media promosi 

pendukung yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Dari terpilihnya logo Kampung Coklat yang berdasarkan aspek-aspek yang 

dapat mempresentasikan identitas Kampung Coklat Blitar dan berkaitan dengan 

Key Communication Message yang telah ditentukan yaitu “charming”. 

Gambar 4.36 Final Logo Kampung Coklat Blitar 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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 Elemen pembentukan  logo diantaranya adalah buah kakao yang menjadi 

produk utama pada Kampung Coklat kota Blitar, rumah yang mempresentasikan 

nama kampung dari Kampung Coklat. Telapak tangan helai daun, elemen tangan 

melambangkan semangat berkarya, keberdayaan, kemandirian yang terdapat pada 

visi dan misi Kampung Coklat, elemen buku mempresentasikan bahwa Kampung 

Coklat merupakan wisata edukasi berbasis natural, dan helai daun untuk mewakili 

nuansa alami yang akan ditemukan oleh pengunjung di Kampung Coklat Blitar. 

 

 

4.11.2 Graphic Standard Manual 

Gambar 4.37 Elemen Logo Kampung Coklat Blitar 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

merupakan visual dari   

Kampung 

merupakan visual dari 

telapak tangan yang 

mempresentasikan 

budidaya 

merupakan visual dari 

helai daun  

merupakan visual dari 

buku  mempresentasikan 

sebagai 

edukasi/pendidikan 

Merupakan bentuk 

simplify dari buah kakao  
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 Penggunaan logo harus memiliki sebuah aturan dan ketentuan yang tidak 

ditetapkan agar tidak berubah, menambah, dan mengurangi bentuk, warna dan 

komposisi yang telah dibuat. 

 Graphic Standard Manual dibuat dengan tujuan untuk memberikan 

penjelasan dan membantu pengguna dalam mengaplikasikan logo dari Kampung 

Coklat Blitar. Graphic Standard Manual juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk 

visual berupa tipografi, warna, layout, elemen visual hingga penerapan elemen 

desain pada media media promosi. 

 Pemahaman Graphic Standard Manual (GSM) dapat menjadi konsistensi 

brand agar esensi dan nilai yang terdapat dalam redesain logo Kampug Coklat ini 

tersampaikan dengan baik. Adapun konten yang ada di Graphic Standar Manual 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Cover Graphic Standard Manual 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Pada gambar 4.39 merupakan halaman awal dari Graphic Standard Manual 

(GSM) yang menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan Graphic Standard 

Manual dan menjelaskan profil Kampung Coklat Blitar. 

  

 

 

 

Pada gambar 4.40 merupakan halaman yang menjelaskan logogram yang 

telah terpilih sesai dengan konsep yang telah didaptkan yaitu charming. Logogram 

yang terpilih telah sesuai dengan komposisi yang seimbang, mudah dibaca, dan 

mempunyai kesatuan. Dalam hal ini logogram tersebut mampu mewakili identitas 

dari Kampung Coklat Blitar secara kseluruhan. 

 

Gambar 4.39 Halaman Awal GSM  

Sumber: Hasil Olahan Penlis, 2017 
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Pada Gambar 4.41 merupakan halaman yang menjelaskan logotype yang 

terpilih sesuai dengan logogram. Dengan font “November” yaitu dari jenis font sans 

serif.  

 

 

 

Pada Gambar 4.42 merupakan halaman yang menampilkan hasil akhir dari  

logogram dan logotype yang terpilih sesuai dengan identitas Kampung Coklat 

Blitar.  

Gambar 4.40 Logogram Kampung Coklat Blitar 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.41 Logotype dengn font “November” 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.43 GSM Filosofi Logo Kampung Coklat Blitar 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.42 GSM Final Artwork 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.45 GSM Golden Ratio  

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.44 GSM Warna dalam Logo 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.47 GSM Minumum Area  

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.46 Logo Standard  

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Gambar 4.48 GSM Logo yang tidak diperbolehkan  

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.49 GSM Fleksibilitas Logo 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Pada gambar 4.50 merupakan halaman yang menjelaskan implementasi logo 

pada media promosi yang tentukan sebelumnya yaitu berupa brosur, billboard, 

merchandise dan stationary-set. 

\ 

  

 

 

 

4.12  Brosur  

 Jenis brosur yang digunakan adalah jenis brosur tiga lipatan dengan ukuran 

A4. Brosur ini dicetak dua sisi pada kertas artpaper 120 gram. Pada  media brosur 

Kampung Coklat Blitar memunculkan foto-foto suasana Kampung Coklat kota 

Blitar yang dilengkapi dengan informasi mengenai paket wisata edukasi dan 

fasilitas yang ditawarkan serta dengan tambahan elemen estetis. Desain visual 

brosur dapat dlihat pada gambar 4.51. 

Gambar 4.50 GSM Media Promosi berupa, Brosur, billboard, 

Merchandise, Poster A3, Statinary-set 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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4.13  Poster 

 Visual  pada media Poster Kampung Coklat Blitar dapat pada gambar  4.53 

yang mempunyai ukuran  29,7 cm x 42 cm yang berisi tentang promosi dan 

informasi  kegitan panen coklat yang diadakan oleh Kampung Coklat kota Bitar, 

juga terdapat foto –foto buah coklat/kakao yaitu yang menjadi salah produk dan 

Gambar 4.51 Gambar Brosur tampak luar dan tampak dalam 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.52 Implementasi Desain Brosur 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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hasil budidaya dari Kampung Coklat Blitar serta tambahan elemen estetis sebagai 

daya tarik pembaca. 

 

 

 

  

 

4.14 Bilboard 

 Pada media bilboard yang desainnya mengacu pada konsep yang ditentukan 

sebelumnya yaitu charming. Visual yang ingin dimunculkan dapat dilihat pada 

gambar 4.55 dengan ukuran billboard 2 m x 4 m dengan menggunakan foto-foto 

buah coklat/kakao yang merupakan hasil budidaya perkebunan Kampung  Coklat, 

Gambar 4.53 Poster Kampung Coklat Blitar 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.54 Implementasi Desain Poster 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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serta tambahan elemen estetis. Billboard yang digunakan untuk Kampung Coklat 

kota Blitar adalah berupa promo dan  informasi kegiatan  panen coklat yang 

diadakan oleh Kampung Coklat kota Blitar. Aplikasi desain tersebut akan 

diletakkan pada billboard yang berada di Jl. Trisula, Kademangan, Blitar. Di Jl. 

Trisula tersebut adalah salah satu jalan menuju Kampung Coklat Blitar. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

4.15  Stationary-set 

Pada media stationary-set  yang desainnya mengacu pada konsep yang 

ditentukan sebelumnya yaitu charming. Visual yang ingin dimunculkan dapat 

dilihat pada gambar 4.57. Stationary-set yang digunakan terdapat gaya visual 

Gambar 4.55 Desain Media Bilboard 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.56 Implementasi Desain Billboard 

Sumber: Hasil Olahhan Penulis, 2017 
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minmalis serta warna yang natural dan Stationary-set tersebut meliputi kartu nama, 

kop surat, amplop dokumen, dan amplop. 

 

           

            

 

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

4.16 Merchandise  

Gambar 4.57 Desain Stationary-set 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 

Gambar 4.58 Implementasi Desain Stationary-set 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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Desain merchandise pada gambar 4.59 terdiri dari logo Kampung Coklat 

Blitar yang menjadi  point interst. Warna dasar merchandise menggunakan warna 

putih dan putih tulang. Merchandise yang digunakan Kampung Coklat kota Blitar 

berfungsi sebagai barang kenang-kenangan untuk pengunjung yang sudah 

berkunjung ke Kampung Coklat Blitar dan juga dapat sebagai oleh-oleh untuk 

saudara atau kerabat. Beberapa jenis merchandise yang akan dibuat: mug, pin, dan 

sticker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.59 Implementasi Desain Merchandise 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Meredesain logo Kampung Coklat Blitar sebagai upaya 

pengembangan destinasi wisata berbasis natural dimulai dengan 

mengumpulkan data, melakukan analisa SWOT,  dan USP, 

diperoleh kata kunci “charming” mempunyai arti  menawan, 

memikat, dan mempesona sebagai konsep perancangan logo 

Kampung Coklat Blitar. 

5.1.2. Konsep perancangan Kampung Coklat Blitar dengan kata kunci 

utama “charming”, dikerucutkan dari beberapa kata kunci 

sebelumnya, yaitu  memorable  (mudah diingat) , interesting 

(menarik) , unique (unik) , dan exclusive (khusus).  

5.1.3. Dengan konsep perancangan logo Kampung Coklat Blitar yang 

mudah diingat, menarik, unik, dan khusus, diharapkan dapat 

menawan, memikat, dan  mempesona bagi  pengunjung atau calon 

pengunjung  Kampung Coklat sebagai destinasi wisata berbasis 

natural. 
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5.2. Saran 

5.2.1. Hasil perancangan redasain logo Kampung Coklat diharapkan dapat 

diterapkan pada berbagai media promosi meliputi billboard, brosur, 

stationnary-set, merchandise, dan poster sebagai upaya 

pengembangan wisata edukasi berbasis natural; 

5.2.2. Dengan logo Kampung Coklat baru yang menggambarkan identitas 

atau karakter kampung coklat , visi-misi perusahaan dan disusun 

berdasarkan teknis pembentukan logo yang benar, diharapkan dapat 

menggambarkan  citra perusahaan dalam jangka panjang, guna 

pengembangan wisata edukasi berbasis natural.  
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