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ABSTRAK 

 
UD. Jaya Mandiri merupakan sebuah perusahaan importir dan pembuatan 

alat-alat memasak yang berada di daerah Jombang sejak tahun 2010 silam. 
Munculnya kompetitor membuat UD. Jaya Mandiri harus bekerja keras untuk 
meningkatkan kualitas layanan dan produknya yang dijual. Perusahaan juga harus 
berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk sebuah identitas yang kuat pada 
desain kemasan. Dengan adanya identitas yang kuat tersebut, sebuah perusahaan 
akan menjadi lebih dikenal oleh konsumen. Tujuan dari pengembangan kemasan 
panci teflon UD Jaya Mandiri adalah untuk menghasilkan desain kemasan dan 
desain visual kemasan yang baru. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif secara deskriptif dengan melakukan observasi, 
wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan studi kompetitor untuk memperoleh 
data yang digunakan untuk mendukung pengembangan konsep desain kemasan 
panci teflon. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Setelah menganalisa data, 
ditemukan sebuah kata kunci “Luxury” untuk pengembangan desain kemasan. 
Arti dari “Luxury” adalah mewah / kemewahan. Konsep “Luxury” dalam 
pengembangan desain kemasan ini bermakna sesuatu yang sangat memuaskan 
selera dan apapun yang menyenangkan indera. Hasil dari pengembangan desain 
kemasan ini adalah untuk meningkatkan citra dari suatu kemasan. 
 
Kata kunci: UD. Jaya Mandiri, Pengembangan, Desain Kemasan, Luxury, Citra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi pengolahan bahan makanan mengalami perkembangan yang 

begitu pesat, termasuk di dalamnya teknologi panci. Perkembangan ini 

memunculkan kompetitor-kompetitor yang baru. Dengan demikian persaingan 

menjadi semakin tajam, hal ini berakibat pada menurunnya tingkat penjualan 

produk. Dalam hal ini, tingkat penurunan penjualan salah satunya dipengaruhi 

oleh bentuk kemasan. Karena kemasan merupakan bagian dari iklan. Penelitian ini 

bertujuan menghasilkan perbaikan kemasan panci teflon sebagai upaya 

meningkatkan citra. 

Berbagai bentuk kemasan diupayakan oleh produsen untuk membuat produk 

peralatan memasak tersebut menjadi lebih menarik bagi para wanita, khususnya 

ibu rumah tangga. Menurut Ees (2007:2), kemasan telah menjadi alat pemasaran 

sebab peran kemasan sendiri bisa menciptakan nilai tersendiri bagi konsumen dan 

secara tidak langsung sebagai suatu promosi awal dari sebuah perusahaan atau 

produsen. 

Perkembangan desain kemasan mulai meningkat untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dalam masyarakat berkembang. Kebutuhan 

akan kemasan mendorong para produsen mengembangkan material dan struktur 

baru, sehingga desainer kemasan perlu mengadaptasi desain yang sudah ada, tidak 
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hanya untuk memberi bentuk kemasan baru tetapi untuk memberikan daya tarik 

tersendiri bagi konsumen. 

Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec (2007:33) menjelaskan 

bahwa, desain kemasan yang baik adalah yang mengkaitkan bentuk, struktur, 

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

produk agar produk dapat dipasarkan. Hal inilah yang nantinya akan diperbaiki 

agar mendapatkan desain yang paling sesuai. Dikatakan juga bahwa desain 

kemasan berfungsi untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, 

menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk dipasar. Pada 

akhirnya desain kemasan berlaku sebagai pemasaran produk dengan 

mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumsi secara unik. Selain 

itu, kemasan harus berfungsi sebagai sarana estetika untuk berkomunikasi dengan 

semua orang dari berbagai latar belakang, minat, dan pekerjaan yang berbeda. 

Salah satu produsen peralatan memasak yang menggunakan kemasan adalah 

Panci Teflon “UD. Jaya Mandiri”. UD. Jaya Mandiri merupakan sebuah 

perusahaan importir dan pembuatan alat-alat memasak yang berada di daerah 

Jombang sejak tahun 2010 silam. Namun usaha ini dirintis mulai dari tahun 1998 

saat krisis moneter melanda Indonesia. 

Munculnya kompetitor ini membuat UD. Jaya Mandiri harus bekerja keras 

untuk meningkatkan kualitas layanan dan produknya yang dijual. Perusahaan juga 

harus berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk sebuah identitas yang 

kuat pada desain kemasan tersebut. Dengan adanya identitas yang kuat tersebut, 

sebuah perusahaan akan menjadi lebih dikenal oleh konsumen. Karena salah satu 
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penilaian konsumen yaitu tidak hanya dari produk tersebut namun unsur desain 

kemasan juga dapat memberikan pengaruh bagi konsumen. 

Desain kemasan yang menarik memang dicari dan diinginkan oleh setiap 

konsumen, baik dari segi visual maupun bentuk dari kemasan tersebut. Desain 

kemasan yang lebih modern menjadikan konsumen memiliki daya tarik tersendiri 

dalam membeli sebuah produk. Perusahaan dapat mengembangkan kemasan 

produk untuk meningkatkan citra dari produk itu sendiri. 

Kemasan panci teflon “UD. Jaya Mandiri” mempunyai bentuk persegi 

panjang layaknya balok dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 15 

cm. Kemasan tersebut dibuat menggunakan kertas jenis duplex dengan gramatur 

250 gsm, dan kertas gelombang berjenis E flute. Jenis kuncian kemasan yang 

digunakan adalah satu sisi yang dapat dibuka-tutup dan sisi lainnya terkunci. Dari 

segi desain visual kemasan ini masih menggunakan jenis desain lama yang tidak 

mengikuti tren desain saat ini dan membuatnya kurang kompetitif dengan 

kemasan kompetitor dalam segi desain visual. Pada penelitian ini, kemasan panci 

teflon yang sudah ada tersebut akan dikembangan dalam segi bentuk kemasan 

dengan model kuncian yang kuat dan mendukung bentuk serta desain kemasan 

tersebut. Dan dalam segi desain visual kemasan akan dikembangkan menjadi 

lebih modern. 

Atas dasar tersebut diatas, maka dilakukan penelitian pengembangan 

kemasan panci teflon “UD. Jaya Mandiri” sebagai upaya meningkatkan citra. 

Diharapkan penelitian pengembangan kemasan panci teflon ini bisa menciptakan 



 
   

4 
 

citra yang baik bagi perusahaan UD. Jaya Mandiri dan dapat dikenal lebih luas 

oleh lapisan masyarakat terutama bagi konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka uraian rumusan 

masalah yang muncul adalah “bagaimana mengembangkan kemasan panci teflon 

“UD. Jaya Mandiri” sebagai upaya meningkatkan citra?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

a. Kemasan primer menggunakan bubble wrap untuk melindungi produk panci 

teflon secara langsung. 

b. Kemasan sekunder menggunakan bahan kertas duplex dan kertas gelombang 

jenis E flute. 

c. Desain visual kemasan yang mencakup warna, tipografi, layout, dan foto 

produk panci teflon serta informasi-informasi tentang produk panci tersebut. 

d. Menggunakan gramatur kertas duplex 250 gsm. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menghasilkan desain kemasan panci teflon “UD. Jaya Mandiri” yang baru. 
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b. Menghasilkan desain visual kemasan panci teflon “UD. Jaya Mandiri” 

yang baru. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Memberikan pertambahan ilmu mengenai informasi tentang 

pengembangan kemasan panci teflon “UD. Jaya Mandiri” sebagai upaya 

meningkatkan citra. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi pendidikan dapat menjadi bahan laporan lebih lanjut serta 

dokumentasi data mengenai pengembangan kemasan dan meningkatkan 

citra. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan informasi 

mengenai pengembangan kemasan dan meningkatkan citra. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam tinjauan pustaka ini, berisi landasan teori yang relevan terhadap 

pengembangan kemasan. Kajian berupa teori, konsep, maupun prosedur yang 

berkaitan dengan pengembangan kemasan akan dipaparkan dalam bab ini. 

 

G.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh mahasiswa Prodi S1 Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom yang bernama 

Sandy Rizky Ramadhan, dengan judul Perancangan Desain Kemasan Makanan 

Ringan Olahan Buah Strawberry Ukm Sinar Asih Di Kabupaten Bandung. 

Perancangan difokuskan untuk merancang kemasan yang sesuai untuk UKM 

Sinar Asih dan cara mengkomunikasikan potensi unggulannya melalui elemen 

desain komunikasi visual. Selain itu, perancangan ini menggunakan teori yang 

dibagi menjadi dua garis besar, yaitu teori yang berkaitan dengan media dan 

visual. 

Dalam perancangan tersebut kemasan di desain dengan bentuk unik dan 

menarik berbeda dengan bentuk yang biasanya, sehingga produk UKM Sinar Asih 

menjadi lebih mencolok daripada UKM lainnya dan dari segi penjualan 

produknya pun akan ikut terangkat. Dari hasil penelitian tersebut di dapatkan 

kesimpulan bahwa kemasan yang menarik adalah kemasan yang berbeda dari 

kemasan yang sudah ada di pasaran. 
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Adapun perbedaannya yaitu dari tujuan melakukan desain kemasan. Dimana 

pada penelitian terdahulu bertujuan untuk membuat sebuah desain kemasan 

dengan merubah bahan kemasan dari plastik menjadi terbuat dari bahan kertas 

yang dibuat dengan bentuk unik, sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemasan yang sudah ada, baik dari segi bentuk kemasan 

maupun visual. Kesamaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu 

pada penggunaan teori media dan visual, dan dengan menambahkan beberapa 

informasi pada kemasan sehingga jadi lebih menarik. 

 

G.2 Sejarah UD. Jaya Mandiri 

UD. Jaya Mandiri merupakan sebuah perusahaan importir dan pembuatan 

alat-alat memasak dan juga menggeluti usaha lainnya, salah satunya distributor air 

mineral. UD. Jaya Mandiri ini beralamat di Griya Mancar Permai F.6 Peterongan, 

Jombang sejak tahun 2010 silam. Namun usaha ini sudah mulai dirintis dari tahun 

1998 oleh Bapak Yasin yang lahir pada tahun 1970 pada saat krisis moneter 

melanda Indonesia. 

 

Gambar 2.1 Salah Satu Usaha UD. Jaya Mandiri 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 



 
   

8 
 

Pak Yasin pertama kali memulai karir di dunia marketing pada 16 

September 1992 di perusahaan panci “BIMA” di Kedungsari, Surabaya yang 

dikelola oleh CV. Mandiri Abadi. Setelah bekerja selama hampir 4 tahun pak 

Yasin di angkat dan di promosikan menjadi Kepala Cabang di daerah 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1995-1997. Pada akhir 1997 

perusahaan tersebut mulai tidak mampu membeli bahan baku, dan pak Yasin 

memutuskan untuk kembali ke Surabaya dan mengundurkan diri dari perusahaan 

tersebut. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UD. Jaya Mandiri 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Pada tahun 1998 setelah menikah, pak Yasin memulai usaha berjualan panci 

dengan modal hanya 15 juta, setelah sebelumnya sudah pernah memulai usaha 

dengan modal 50 juta dan tidak berhasil dan memulai lagi usaha yang sama 

dengan modal 30 juta dan bangkrut juga. Panci yang dijual merupakan panci yang 
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Manager

Trainer

Dealer
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Collector
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diambil dari sebuah supermarket dengan perjanjian, supermarket tersebut tidak 

boleh men-display panci tersebut sama sekali. Namun supermarket tersebut 

melanggar perjanjian dan kerja sama tersebut berakhir. 

Akhirnya pada tahun 2003 pak Yasin mendapat kenalan sebuah perusahaan 

importir dan bekerja sama dengan perusahaan tersebut hingga saat ini. UD. Jaya 

Mandiri mempunyai cabang di Kediri dan juga Mojokerto. 

Kemasan yang dipakai oleh produk panci teflon UD. Jaya Mandiri memang 

belum pernah dirubah dari awal hingga saat ini. Kemasan itu di desain dan di 

kirim langsung oleh perusahaan importir yang terletak di Jakarta. Pada akhirnya 

UD. Jaya Mandiri merasa perlu untuk me-redesign kemasan produk panci teflon 

tersebut agar lebih menarik dan mengikuti model kemasan saat ini. 

 

G.3 Kemasan 

Menurut Ees (2007:2), secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada 

prinsipnya kemasan atau wadah adalah suatu benda dengan bentuk tertentu 

dengan kekuatan yang memadai, yang mampu melindungi produk dari kerusakan 

fisik dan kontaminasi, sehingga produk dapat sampai ke konsumen dalam keadaan 

baik. Selain itu, wadah juga berperan sebagai alat penakar yang sekaligus juga 

dituntut untuk dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen. Di 

antaranya mudah untuk dipakai, disimpan, dibuka, dan ditutup kembali, serta 

mudah pula untuk dibuang atau dimanfaatkan lagi. 

Ees menambahkan, fungsi tambahan lain yang tidak kalah pentingnya 

adalah sebagai media informasi pihak produsen kepada konsumen, antara lain 
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mengenai nama dan alamat produsen, nama dan identitas produk, termasuk 

komposisinya, cara penyimpanan, cara pemakaian, dan pernyataan mudah rusak 

seperti susu, daging, ikan, dan lain sebagainya. Semua informasi tersebut 

dituliskan atau dicetak di atas label yang dipasang pada wadahnya. Dan juga 

fungsi lain yang dewasa ini semakin dominan, yaitu sebagai alat promosi. Untuk 

itu desain, bentuk, corak serta warnanya dibuat sangat menarik sehingga produk 

memiliki kemampuan untuk menjajakan dirinya sendiri (silent salesman). 

Menurut Darmaprawira (2002:123), dalam ilmu dagang, kemasan yang baik 

adalah kemasan yang laku di pasaran. Dari segi estetika kemasan yang baik adalah 

kemasan yang indah dipandang dan memenuhi syarat serta tujuan desainnya 

tercapai. 

Kemasan itu harus menangkap mata, harus menarik untuk kesan pertama. 

Untuk mencapai hasil yang efektif dari kemasan suatu produk, hal-hal berikut ini 

penting untuk diperhatikan : 

a. Kemasan harus menarik mata, karena itu peran warna di sini amat vital. 

b. Setelah menangkap mata, kemasan harus dapat menyatakan identitasnya, 

siapa dirinya itu. Dalam hal ini peran tipografi dan desainnya sangat 

penting. 

c. Kemasan dan skema warna harus memenuhi isi produk. 

d. Kemasan haruslah menyenangkan mata, tetapi bila tidak sesuai antara 

bentuk luar dengan isinya, akan mengecewakan konsumen. 
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e. Kemasan harus baik konstruksinya sehingga memudahkan konsumen untuk 

membuka isinya. Selain itu kemasan harus mudah dibawa dan awet, tidak 

mudah rusak apabila ditumpuk atau terguncang. 

Julianti (2014:30) menjelaskan, berdasarkan fungsinya kemasan di bagi 

menjadi dua jenis, yaitu kemasan primer (kemasan yang langsung berinteraksi 

dengan produk) dan kemasan sekunder (kemasan yang berfungsi untuk 

melindungi kemasan primer). 

2.3.1 Kemasan Primer 

Kemasan yang langsung berinteraksi dengan produk. Kemasan primer 

sangat penting dari segi fungsinya untuk melindungi (protection), mengawetkan 

(preservation), komunikasi ke pelanggan (communication), dan termasuk fungsi 

artistik agar konsumen yang melihat langsung tertarik untuk membeli. Jadi, 

kemasan primer adalah keseluruhan kemasan yang di-display dan yang membuat 

konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

 

Gambar 2.3 Jenis Kemasan 
Sumber : greenblue.org 
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2.3.2 Kemasan Sekunder 

Disebut juga transport packaging. Diperlukan untuk melindungi kemasan 

primer selama dalam penyimpanan di gudang serta saat didistribusikan ke 

pelanggan partai besar maupun pelanggan eceran. Sesuai dengan fungsinya untuk 

melindungi kemasan primer, kemasan sekunder dapat berbentuk tatakan (tray), 

pembungkus (wrapper), pengikat (binder), dan dapat terbuat dari bahan karton, 

plastik, tali, film pembungkus, cellotape, atau lainnya. 

Karton tray untuk multipack dan pembungkus (wrapper) serta karton 

gelombang (corrugated outer) disebut secondary packaging atau supporting 

packaging (kemasan penunjang). Baik kemasan sekunder maupun kemasan 

penunjang berfungsi menjamin supaya kemasan primer sampai ke tangan 

konsumen selalu dalam keadaaan baik. Kemasan sekunder merupakan satu 

kesatuan dengan kemasan primer. 

 

Gambar 2.4 Jenis Material Kemasan 
Sumber : getgotechnology.com 



 
   

13 
 

Julianti (2014:37) juga menambahkan bahwa kemasan secara garis besar 

dapat dibagi menurut bahan kemasan dan format atau bentuk kemasannya. Dan 

berdasarkan material atau bahan bakunya, kemasan juga dapat dibagi menjadi 

beberapa macam, seperti : 

a. Natural/alam : daun, bambu, dan kayu. 

b. Kertas dan Karton, termasuk Karton Gelombang (corrugated outer). 

c. Plastik yang rigid dan semi-rigid (Fleksibel). 

d. Gelas atau kaca. 

e. Logam : aluminium atau baja. 

 

G.4 Kemasan Kertas dan Karton 

Kertas adalah bahan kemasan yang tipis dan rata, dihasilkan melalui 

proses kompresi serat yang berasal dari pulp. Biasanya serat yang digunakan 

sebagai bahan utama kertas adalah serat alami yang mengandung selulosa ataupun 

hemiselulosa. Kelebihan dari sifat kertas adalah bentuknya yang dapat dilipat dan 

diubah bentuk sesuai kebutuhan. Kekurangannya adalah mudah terbakar. 

Kefleksibelan kertas-lah yang menjadi daya tarik sebelum ditemukannya plastik 

dan alumunium foil. Dibandingkan kemasan jenis lain seperti logam dan plastik, 

harga kertas cenderung lebih murah, bahan bakunya-pun mudah diperoleh serta 

penggunaan kertas cukup luas di berbagai bidang. Selain sebagai bahan kemasan, 

kertas juga berfungsi sebagai media komunikasi dan media cetak. Kelemahan 

kertas sebagai bahan kemasan adalah dari segi sifatnya yang sensitif terhadap air 

dan kelembaban. 
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2.4.1 Folding Carton (Kotak yang dilipat) 

Menurut Julianti (2014:60), folding carton adalah kemasan yang dibuat 

oleh bahan karton, dipotong dan dilipat sesuai bentuk yang diinginkan, dapat juga 

dicetak, diberi lapisan dengan coating atau laminasi. Kotak karton atau disebut 

folding/individual carton sangat populer dari semua packaging dan sering dipakai 

untuk kebutuhan yang paling sederhana sampai sulit. Hal ini disebabkan karena 

tersedianya bermacam-macam material karton, beragam jenis cetakan, bentuk, 

ukuran, dan relatif tidak memerlukan investasi yang besar. 

Sedangkan menurut Klimchuk & Krasovec (2007:82), karton lipat 

biasanya didesain dengan konstruksi selembar kardus atau kardus gelombang 

yang di press, kemudian ditindas atau diberi alur untuk dilipat, dan disteples atau 

dilem untuk menghasilkan sebuah bentuk struktur. 

  

Gambar 2.5 Gaya Melipat Karton 
Sumber : howtobuypackaging.com 

1. Dua gaya melipat karton yang umum adalah : 

a. Reverse Tuck : Lidah atas berseberangan dengan lidah bawah, 

sehingga lidah atas membuka dari depan ke belakang sementara lidah 
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bawah membuka dari belakang ke depan. Tepi yang keras dari reverse 

tuck harus berada di belakang. 

b. Straight Tuck : Lidah atas dan lidah bawah segaris, membuka 

menutup dengan arah yang sama. Lidah ini biasanya dibuka dari 

belakang ke depan. 

2. Dua tutupan yang umum adalah : 

a. Slit Lock : Ujung untuk diselipkan, disisipkan dan menempel di lidah 

atas. 

b. Friction Lock : Ujung untuk diselipkan, tertahan ditempatnya karena 

friksi, biasanya disisi-sisi lidah atas dan lidah bawah. 

 

Gambar 2.6 Gaya Menutup Karton 
Sumber : howtobuypackaging.com 

Julianti melanjutkan, di Indonesia yang umum dipakai adalah duplex, ivory, 

cast coated, dan art carton. Karton duplex adalah material karton yang diproduksi 

dari kertas bekas kemudian diberi white liner. Karena itu, pada umumnya karton 

duplex bagian dalamnya berwarna kehijauan atau kekuningan tergantung kertas 

bekas yang dipakai, tetapi ada juga karton duplex dengan bagian dalam putih. 
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Sedangkan karton ivory adalah jenis karton yang kualitas putihnya lebih baik dari 

karton duplex dan dipakai untuk produk-produk yang menengah ke atas karena 

hasil cetakan lebih bagus dan warna putihnya lebih baik daripada white duplex. 

3. Ada beberapa sifat karton yang penting, yaitu : 

a. Stiffness / Derajat Kekakuan : Stiffness dipengaruhi oleh kondisi 

cuaca, coating, dan penyimpanan. Sifat karton mudah menyerap air 

sehingga dalam kondisi dengan humidity yang tinggi atau curah hujan 

yang tinggi, stiffness-nya menurun. 

b. Substance / Kepadatan Karton : Berat karton per meter persegi. 

c. Thickness / Ketebalan Karton : Ketebalan karton tidak berkaitan 

langsung dengan kepadatan. Ada karton yang tebalnya sama tapi 

substance-nya berbeda. 

d. Grain Direction / Arah Serat Karton : Arah serat karton menentukan 

kekuatan kotak yang dibentuk. Bila arah serat karton salah, dapat 

dijumpai karton yang seharusnya berbentuk kotak, pada sisi tertentu 

menjadi melengkung atau cekung. 

e. Moisture Content / Kelembapan : Kelembapan mempengaruhi kualitas 

cetak dan stiffness dari karton. Moisture content yang terlalu tinggi 

akan menyebabkan cetakan kurang baik dan memperlambat 

kelancaran di packing line. 

f. Brightness / Kecerahan : Brightness ini diperlukan bila desain grafis 

banyak memanfaatkannya sebagai bagian dari desainnya. Ada juga 
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grafis desainnya menggunakan cetakan dan tidak terlalu tergantung 

pada brightness dari kertas. 

g. Smoothness / Kehalusan : Smoothness ini penting terutama pada saat 

proses cetak, semakin halus permukaan karton, semakin bagus 

penyerapan dan kerataan tinta. 

2.4.2 Kotak Karton Gelombang (Corrugated Outer) 

Julianti (2014:70) menjelaskan, corrugated outer adalah bahan kertas yang 

dibuat menjadi bahan bergelombang dengan ketinggian gelombang/flute tertentu 

dengan satu atau dua sisi linerboard. Karton gelombang ini banyak digunakan 

untuk kotak atau kardus untuk pengiriman. Corrugated medium dan liner 

digunakan dari bahan kertas (lihat tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Gelombang 

Jenis 
Flute 

Jumlah 
Flute 

Tinggi 
Gelombang

Kualitas Penggunaan 

A 36 
4.0 – 4.0 

mm 

Lebih kuat dalam tekanan 
dan lebih bantalan 
perlindungannya; 

mempunyai kekutan 
susun yang baik

Untuk Barang yang 
mudah pecah; 

digunakan pada 
kekuatan struktural 

B 49 
2.1 – 3.0 

mm 

Memiliki ketahanan 
terhadap keretakan yang 

sangat baik dan 
permukaan cetak yang 

sangat bagus ; memiliki 
ketahan tusuk yang bagus

Sebagai bantalan 
dalam sebuah 

kemasan seperti 
partisi 

C 41 3.5 – 4 mm 

Memiliki permukaan 
cetak , ketahanan tekanan 

, dan ketahanan 
keretakan yang baik 

Flute yang paling 
sering dipake di 

dunia sebagai box 
pengiriman , untuk 
kekuatan struktural; 

digunakan pada 
gelas, furniture , 

makanan dan 
lain2nya 
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E 90 1 – 2 mm 

Memiliki ketahanan retak 
yang sangat baik, 

terutama, memiliki 
permukaan cetak yang 

sangat luar biasa, dengan 
konstruksi yang tipis ini 
membantu mengurangi 

ruang penyimpanan

Kemasan yang baik 
untuk konsumen 

akhir seperti 
kemasan kosmetik, 

gelas, keramik; 
untuk display dan 

kemasan pizza 

F 128 0,75 mm 

Paling baik dalam 
permukaan cetak 

dibanding yang lainnya, 
ketahanan retak yang 

sangat baik, konstruksi 
tipis yang digunakan 
untuk box yang kaku 

dengan serat yang lebih 
tipi 

Kemasan yang baik 
untuk konsumen 

akhir seperti 
kemasan kosmetik, 

perhiasan dan 
sepatu, digunakan 

untuk kemasan 
software ( di 

indonesia mash 
belum ada) 

Sumber : motekarprint.co.id 

 

Tabel 2.7 Jenis Gelombang/Flute 
Sumber : dinastindopratama.com 

Julianti meneruskan, kotak karton gelombang pada umumnya dipakai 

untuk kotak sebelah luar. Dipakai untuk melindungi produk selama di gudang, 

pengiriman, transportasi, dan distribusi. Kemasan ini pada umumnya terdiri dari 3 
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lapisan, yaitu liner, karton gelombang, liner. Namun ada juga yang hanya terdiri 

dari 2 lapisan, yaitu liner dan karton gelombang saja. 

 

Gambar 2.8 Jenis Kardus Gelombang 
Sumber : packsize.com 

Selain jenis flute, juga perlu diperhatikan apakah diperlukan single face, 

single wall, atau double wall material. Jenis kertas yang dipakai juga akan 

mempengaruhi ketahanan terhadap ketahanan robek atau bursting strength. Untuk 

mendapatkan bursting strenght yang lebih baik, sebaiknya digunakan kertas kraft 

sebagai liner-nya. 

Di dalam pembuatan kardus dibutuhkan bahan kertas dengan jenis bahan 

dan berat kertas yang berbeda-beda. Menurut jenis kertasnya dibagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu : 

1. Kraft (coklat) & White Kraft (putih) 

Kertas kraft biasanya dipakai dibagian luar box, bahan kraft lebih kuat 

dibandingkan bahan medium karena kertas kraft dibuat dari bahan baku kayu jenis 
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pinus dengan serat memanjang yang diolah menjadi pulp/bubur kertas. Jadi 

komposisi bahan untuk kertas kraft adalah 60% Pulp + 40% waste (bahan hasil 

daur ulang kertas) + kimia. 

2. Medium (abu-abu) 

Bahan medium biasanya dipakai dibagian dalam kardus atau dipakai untuk 

kertas gelombang yang ada pada bahan sheet. Bahan Medium terbuat dari bahan 

daur ulang kertas (waste) kemudian dijadikan bubur kertas lalu diproses menjadi 

kertas medium, komposisi bahan medium 100% bahan daur ulang kertas (waste) + 

kimia. 

Dilihat dari jenis komposisi bahannya jelas kertas kraft lebih keras 

dibandingkan bahan medium. Tetapi kedua bahan kertas itu mempunyai fungsi 

dan daya serap yang berbeda (lihat tabel 2.2). 

Tabel 2.2 Kraft & Medium 
Kraft Medium 

Berfungsi untuk kekuatan jebol 
(Burshting Strenght)

Berfungsi untuk kekuatan 
tumpuk/kelenturan (Stacking Strenght)

Kadar air (moisture) lebih sedikit dari 
kertas medium .

Daya serap untuk pengeleman lebih 
baik daripada kertas kraft. 

Sumber : kardusbox.com 

Untuk komposisi yang lebih baik, digunakan Kraft pada bagian luar dan 

dalam, sementara Medium digunakan pada bagian tengah bahan. Dengan begitu 

bahan yang dihasilkan adalah memiliki daya serap yang baik dan ketahanan yang 

tahan lama. 
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2.4.3 Kertas Duplex 

Kertas Duplex merupakan salah satu jenis kertas yang mudah ditemukan 

pada kemasan obat dan makanan. Jenis kertas ini memiliki satu sisi putih dan sisi 

lain berwarna abu-abu. Sisi putih ada yang coated (lapisan) dan ada juga yang non 

coated. Untuk keperluan cetak, kertas dupleks ini biasanya hanya dicetak pada 

satu sisi bagian yang halus saja. Kelebihan kertas duplek ini dia lebih kuat dan 

harga lebih murah. Gramasi kertas duplex mulai dari 250 gr, 270 gr, 310 gr, 350 

gr, 400 gr, 450 gr, dan 500 gr. 

2.4.4 Gramatur 

Gramatur (produksi kertas) Massa per area kertas diukur dalam gram per 

meter persegi: (g / m²). Berat kertas tidak dihitung perlembar ukuran namun 

dihitung tiap meter persegi. Sebagai contoh HVS 80gr, itu artinya berat kertas 

HVS 80 gr tiap meter persegi. Biasanya berat kertas ditulis dengan gsm 

(gram/square meter). Contoh: 70 gsm, 80gsm, 100gsm, dst. Cara menghitung 

berat satu lembar kartas, dan berat kertas satu lembar A4, sebagai berikut : 

(Lebar x Tinggi x Gram Kertas) : 10000 

Kita masukkan ke dalam rumus (21 x 29,7 x 80) : 10000 = 4.9896 gr 

Jadi berat satu lembar kertas A4 80gr adalah 4.9896gr 

2.4.5 Arah Serat 

Mempunyai arah serat atau grain terjadi pada kertas karena pada waktu 

pembuatanannya di mesin kertas, bubur kertas cenderung bergerak satu arah 

mengikuti jalannnya mesin kertas, berkaitan dengan arah serat atau grain tersebut 
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lembaran kertas ada yang di sebut long grain/MD/Machine Direction dan short 

grain/CD/Cross Direction). 

MD: searah jalannya mesin kertas/sisi terpanjang lembaran kertas. 

CD : arah tegak lurus dari MD/sisi terpendek lembaran kertas. 

Cara menentukan arah serat : 

1. Kertas di robek dan sisi yang rata adalah MD sedangkan yang kasar CD. 

2. Dua buah kertas di pegang maka serat MD pada sisi panjang akan lebih 

lurus. 

3. Kertas di timbang di atas air maka kertas tersebut akan melengkung dan 

arah lengkung tersebut menunjukkan MD. 

4. Dengan di tekuk, bila bergelombang berarti CD. 

 

G.5 Desain Kemasan 

Menurut Klimchuk & Krasovec (2007:33), desain kemasan adalah bisnis 

kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan 

elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. 

Desain kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, mengirim, 

mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di 

pasar. Pada akhirnya desain kemasan berlaku sebagai pemasaran produk dengan 

mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumsi secara unik. 

Desain kemasan harus berfungsi sebagai sarana estetika untuk berkomunikasi 

dengan semua orang dari berbagai latar belakang, minat, dan pekerjaan yang 

berbeda. 
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Menurut Danger (1992:27), sebuah kemasan yang sukses harus dirancang, 

dan istilah desain kemasan berbeda artinya bagi setiap orang. Pada beberapa orang 

kemasan berarti desain fungsional dan teknis, itulah cara bagaimana kemasan 

tersebut dibentuk; pada yang lainnya kemasan berarti desain grafis, yaitu gambar 

yang berada di bungkusnya. Sebenarnya, desain kemasan merupakan suatu 

konsep keseluruhan yang mencakup desain fungsional, persepsi (bentuk, 

penampilan dan warna) dan desain grafis, semuanya harus terkoordinasikan dalam 

mencapai tujuan kemasan itu sebagai bagian dari proses pemasaran. 

Danger melanjutkan, desain kemasan tidak hanya berhubungan dengan cara 

sebuah produk menjual, tetapi juga dengan pengemasan ekonomis dan lini 

produksi. Desain harus merupakan interpretasi dari rencana pemasaran yang 

berhubungan dengan seluruh pihak yang terkait, jadi menjual produk dan 

menghasilkan laba. Sebuah kemasan lebih merupakan alat komunikasi daripada 

sebuah bentuk seni, tetapi desainnya juga berkaitan dengan biaya, penghematan 

yang berarti dalam biaya produksi akan sering berasal dari perubahan kecil pada 

desain. Contohnya, sebuah kemasan dengan tujuan ganda yang juga menolong 

memajang produk tersebut dapat mengurangi separuh dari jumlah biaya 

pengemasan. 

Menurut Klimchuk & Krasovec (2007:34) menambahkan, penyelesaian 

masalah visualisasi adalah inti dari desain kemasan. Masalah visualisasi itu bisa 

berupa perkenalan produk baru atau peningkatan penampilan produk yang sudah 

ada, kreativitas dari menentukan konsep dan sketsa hingga desain tiga dimensi, 

analisis desain, dan penyelesaian masalah teknis merupakan cara penyelesaian 
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masalah desain hingga menjadi solusi inovatif. Tujuannya bukanlah untuk 

menciptakan penampilan desain yang menarik secara visual karena desain 

kemasan yang hanya indah dipandang tidak bisa menggaet pasar dengan sukses. 

Pencapaian tujuan strategis dan target pemasaran secara kreatif melalui solusi 

desain yang tepat adalah fungsi utama desain kemasan. 

2.5.1 Prinsip Desain Kemasan 

Klimchuk & Krasovec (2007:82) menjelaskan, dalam desain kemasan, 

prinsip dasar desain disesuaikan untuk memenuhi tujuan setiap tugas-tugas desain. 

Panduan ini membantu mendefinisikan bagaimana warna, tipografi, struktur, dan 

citra diaplikasikan dalam suatu tata letak desain untuk menciptakan kesan 

keseimbangan, intensitas, proporsi, dan penampilan yang tepat. Inilah yang 

membuat elemen-elemen desain membentuk atribut komunikatif suatu desain 

kemasan. 

Klimchuk & Krasovec melanjutkan, ada empat penarik perhatian utama 

pada desain kemasan yaitu: 

a. Warna 

b. Struktur Fisik atau Bentuk 

c. Simbol dan Angka 

d. Tipografi 

Daya tarik elemen desain adalah berdasarkan: 

Prinsip dasar desain + tujuan pemasaran yang jelas + pemakaian empat 

penarik perhatian utama dengan efektif = desain kemasan konsumen yang 

dirancang dengan baik. 
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2.5.2 Primary Display Panel (PDP) 

Klimchuk & Krasovec (2007:82) menjelaskan, apapun struktur desain 

kemasan atau apapun material yang dipakai (botol, toples, tabung, tube, tas, 

kantung, atau kotak), terdapat area yang dikhususkan untuk menempatkan 

identitas merek dan elemen-elemen komunikasi utama. Area ini, disebut Panel 

Display Utama (Primary Display Panel-PDP), terdapat di bagian depan desain 

kemasan. 

Ukuran dan bentuk PDP meliputi area display yang merupakan aspek visual 

paling penting dari suatu desain kemasan: komunikasi visual pemasaran dan 

strategi merek. PDP memegang peranan penting dalam tanggung jawab penjualan 

desain kemasan di lingkungan retail yang ketat. 

1. Elemen-elemen yang diperlukan umumnya meliputi : 

a. Tanda Merek, Nama Merek 

b. Nama Produk 

c. Keterangan Komposisi (ingredient) 

d. Berat Bersih 

e. Informasi Nilai Gizi 

f. Tanggal kadaluarsa, Peringatan Bahaya, Arahan penggunaan, Dosis, 

Instruksi 

g. Ragam 

h. Barcode 
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Gambar 2.9 Letak Primary Display Panel (PDP) 
Sumber : fda.gov 

2. Elemen-elemen yang diatur dengan desain meliputi : 

a. Warna 

b. Citra 

c. Huruf 

d. Ilustrasi 

e. Sarana Grafis 

f. Foto (noninformasi) 

g. Simbol (noninformasi) 

h. Ikon 

i. Hirarki Visual 

Klimchuk & Krasovec melanjutkan, memahami urutan kepentingan elemen 

desain primer dan elemen desain sekunder, membantu menentukan distribusi 
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elemen-elemen tersebut pada sebuah desain kemasan. Umumnya, elemen-elemen 

primer bisa meliputi elemen-elemen yang diperlukan oleh tenaga pemasaran, 

penegak hukum, atau penilaian atas elemen komunikasi yang paling penting. 

Elemen sekunder meliputi semua elemen desain tambahan, seperti penjelasan 

produk atau teks romantis. Ukuran, posisi, dan hubungan elemen-elemen 

ditentukan oleh tata letak dasar desain kemasan. 

3. PDP yang di desain dengan baik haruslah : 

a. Mengkomunikasikan strategi pemasaran/merek secara efektif. 

b. Mengilustrasikan informasi produk secara jelas. 

c. Menekankan informasi dengan hirarki dan tidak berserakan serta 

mudah dibaca. 

d. Menyarankan fungsi, penggunaan, dan tujuan produk secara visual. 

e. Menjelaskan penggunaan dan cara pemakaian secara efektif. 

f. Membedakan produk dari kompetisi produk sejenis. 

g. Membedakan produk di rak dan dalam kaitannya dengan ragam lain. 

2.5.3 Proses Desain 

Sipahelut dan Petrussumadi (1991:10) menjelaskan, proses desain dapat 

sederhana, tetapi dapat pula pelik dan rumit. Sederhana apabila hanya 

menyangkut perumusan pola rancangan pembuatan benda itu saja, tetapi akan 

semakin pelik dan rumit apabila harus menyangkut faktor-faktor lain seperti 

unsur-unsur tradisional, kultural, dan perlambangan (simbolisme). 

Penahapan pemikiran yang mengarah ke perwujudan suatu benda buatan, 

mulai dari kebutuhan fungsional bagi calon pemakai sampai dengan gambaran 
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wujud jadinya, merupakan suatu proses tersendiri di balik pelaksanaan pembuatan 

benda itu. Proses demikian lazim disebut sebagai proses desain. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan skema proses desain dibawah ini. 

 

Gambar 2.10 Skema Proses Desain Tahap Demi Tahap 
Sumber : Dasar-dasar Desain 

2.5.4 Redesign Kemasan 

Menurut Echols dan Shadily (2004:177), redesain adalah kegiatan 

perencanaan dan perancangan kembali suatu perubahan sehingga terjadi 

perubahan fisik tanpa merubah fungsinya baik melalui perluasan maupun 

pemindahan lokasi. Kata redesain di adopsi dari bahasa Inggris “redesign” yang 

terdiri dari dua unsur kata, yaitu “re” yang berarti mengulang kembali dan 

“design” yang berarti merencanakan atau membentuk ulang sesuatu yang sudah 

ada. 

Gagasan

Sketsa‐sketsa :

•Untuk menentukan elemen‐
elemen dan prinsip desain & 
nilai ekonomi.

•Materi yang akan digunakan.

•Bagaimana konstruksinya.

•Kemungkinan untuk dibuat 
(dapat dicapai dengan 
keterampilan tangan atau 
mesin).

•Seleksi sketsa pada desain 
yang terbaik.

Skala Model

Menentukan ukuran, 
bentuk, materi, konstruksi, 
dan finishing dalam ukuran 

sesungguhnya.

Membuat Gambar Kerja
Menilai kembali, apakah hasil 

akhir sesuai/memenuhi 
gagasan pertama.
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Menurut Danger (1992:35), berapapun banyaknya perhatian yang 

dicurahkan pada desain sebuah kemasan, akan tiba juga saatnya kemasan tersebut 

perlu diubah. Pengemasan mungkin tidak membutuhkan revolusi, evolusi 

mungkin menguntungkan. Tak satupun desain kemasan bertahan secara terus-

menerus, dan kemasan yang paling menjual memperoleh keuntungan dari 

perubahan gradual yang akan membuatnya tetap mutakhir. Sebuah kemasan yang 

suatu ketika kelihatan segar dan menarik bisa menjadi pudar, dan sedikit terlihat 

ketinggalan mungkin bukan sesuatu yang jelek, tatapi citra usang bisa mematikan 

penjualan. Perombakan yang drastis bisa menjauhkan loyalitas merek, dan 

memberi konsumen suatu kesan bahwa perubahan kemasan menunjukkan 

perubahan produk. Suatu perubahan yang terlalu radikal bisa membahayakan citra 

merek secara keseluruhan. 

Danger melanjutkan, mungkin terdapat sejumlah alasan untuk merubah 

desain dari sebuah kemasan, misalnya : 

a. Turunnya penjualan 

b. Pengemasan pesaing yang lebih unggul 

c. Perubahan kecenderungan konsumen 

d. Perubahan sikap konsumen 

e. Perubahan kondisi pasar 

f. Kebijakan pemasaran baru 

g. Perkembangan baru dalam bahan pengemasan 

h. Perkembangan eceran baru 
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Produk memiliki kehidupan, sebagaimana halnya orang. Bila sebuah 

produk mencapai kedewasaan sesuatu mungkin dibutuhkan untuk 

mengembalikannya muda, dan ini dapat berupa suatu ancangan baru pada 

pengemasan, suatu citra yang betul-betul baru, suatu slogan baru atau bahkan 

suatu rencana pemasaran baru. 

Menurut Danger (1992:37), beberapa faktor redesign kemasan yang harus 

dipertimbangkan adalah seperti hal-hal di bawah ini : 

a. Perubahan sikap konsumen. Ketika pertama kali perusahaan memasukkan 

kacang polong dalam kantong, para pelanggan akan berpikir bahwa mereka 

akan mendapatkan nilai yang lebih baik dari biaya pengemasan yang lebih 

murah. 

b. Pola pemakaian di rumah. Ini mungkin berubah, dan perubahan pada sifat 

kemasan bisa bermanfaat, misalnya menjadi lebih besar, lebih kecil, atau 

lebih nyaman. 

c. Di mana produk tersebut dipajang di atas rak supermarket. Perubahan dalam 

praktek eceran bisa mendorong modifikasi pada kemasan atau desainnya. 

d. Perubahan pada kemasan yang berkompetisi, atau suatu tema penjualan baru 

dari kompetisi itu. 

e. Apakah perubahan biaya akan sesuai dengan naiknya penjualan. Perubahan 

tanpa memperhatikan kepentingan lainnya jarang bermanfaat. 

f. Apakah mendesain kembali secara radikal diperlukan. Mungkin yang 

diperlukan adalah suatu perubahan perwajahan yang usang atau warna yang 

pudar dapat menciptakan suatu kesan yang keliru. 
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g. Janganlah mengubah desain karena suatu kampanye periklanan. Kampanye 

mungkin pendek umurnya, tetapi pastikan bahwa desain kemasan 

mencerminkan keseluruhan tema penjualan. 

h. Grafis pasti berubah seiring dengan waktu. Sesuaikan ilustrasi serta gaya, 

namun desain seharusnya tidak terlalu cepat pudar. 

i. Kemasan yang kuat mungkin tidak perlu lagi; tapi proteksi yang lebih baik 

masih dibutuhkan. 

2.5.5 Prinsip Desain 

Menurut Klimchuk & Krasovec (2007:79), ada berbagai konsep yang 

berbeda-beda yang berkaitan dengan prinsip dasar desain. Konsep tersebut dapat 

spesifik dalam kaitannya dengan disiplin ilmu khusus atau dapat menjadi umum 

ketika mengacu pada suatu garis besar komposisional. Prinsip-prinsip desain 

meliputi, kontras, keseimbangan, intensitas, positif dan negatif, nilai, bobot, 

posisi, urutan, hirarki, dan tekstur. 

1. Kontras 

Kontras diciptakan ketika elemen-elemen ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga menekankan perbedaan. Kontras bisa berupa bobot, ukuran, skala, 

warna, nilai, atau dinamika positif dan negatif suatu ruang. 

2. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah konvergensi elemen-elemen atau bagian-bagian untuk 

menciptakan suatu desain yang membuat penampilan “keseluruhan”. 

Keseimbangan visual bisa diciptakan secara simetris maupun asimetris. 
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Gambar 2.11 Prinsip Desain Keseimbangan dan Kontras 
Sumber : Desain Kemasan 

3. Intensitas 

 

Gambar 2.12 Prinsip Desain Intensitas 
Sumber : Desain Kemasan 

Intensitas adalah keseimbangan antar elemen yang berseberangan. Suatu 

tata letak yang menggunakan prinsip intensitas dapat menstimulasi ketertarikan 

visual dengan memberikan penekanan lebih pada salah satu elemen. 

4. Positif dan Negatif 

 

Gambar 2.13 Prinsip Desain Positif dan Negatif 
Sumber : Desain Kemasan 

BIG 
small 
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Positif dan negatif mengacu pada hubungan yang berlawanan antar elemen-

elemen desain dalam suatu komposisi. Obyek atau elemen menunjukkan bagian 

positif, dan ruangan atau lingkungan di mana elemen berada menjadi bagian 

negatif. 

5. Nilai 

Nilai diciptakan oleh terang atau gelapnya warna. Menerapkan prinsip nilai 

merupakan cara yang berguna untuk mengontrol perhatian pengamat melalui 

kontras gelap terang. 

  

Gambar 2.14 Prinsip Desain Nilai dan Bobot 
Sumber : Desain Kemasan 

6. Bobot 

Bobot mengacu pada ukuran, bentuk, dan warna visual dalam kaitannya 

dengan elemen-elemen lain. 

7. Posisi 

Posisi adalah penempatan elemen-elemen dalam kaitannya antara satu 

elemen dengan elemen lainnya dalam format visual. Posisi menciptakan poin 

fokus yang selanjutnya mengarahkan mata pengamat. 

heavy 

WEIGHT 

LIGHT 

WEIGHT 
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Gambar 2.15 Prinsip Desain Posisi 
Sumber : Desain Kemasan 

8. Urutan (Alignment) 

 

Gambar 2.16 Prinsip Desain Urutan (Alignment) 
Sumber : Desain Kemasan 

Pengurutan adalah penyusunan elemen-elemen visual dalam 

pengelompokan logis yang nyaman bagi persepsi manusia dan secara visual 

mendukung alur informasi. 

9. Tekstur 

 

Gambar 2.17 Prinsip Desain Tekstur 
Sumber : Desain Kemasan 

texture

titik 
komunikasi 
dominan 
 
titik komunikasi sekunder 
rata kiri sejajar dengan titik 
komunikasi dominan 
 
 

titik komunikasi tersier 
rata kiri dilengkapi 
dengan elemen garis 

Titik fokus dapat 
diposisikan di mana saja 
di dalam format 
tergantung pada 
komunikasi 
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Suatu komposisi dua dimensi dapat mengkomunikasikan tekstur melalui 

pemakaian gaya desain. Tekstur bisa memberikan suatu kedalaman komposisi 

atau dapat mensimulasikan kualitas fisik seperti halus, kasar, atau berbutir. 

10. Hirarki 

Hirarki diciptakan dengan pengorganisasian elemen-elemen visual dalam 

tahap-tahap atau tingkatan urutan kepentingan. Tingkat dominasi yang diberikan 

ke elemen dapat dikomunikasikan secara visual melalui ukuran, bobot, nilai, 

posisi, urutan, dan skala. 

2.5.6 Unsur Desain 

Sipahelut dan Petrussumadi (1991:17) juga menjelaskan, unsur desain 

ialah unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan desain, sehingga orang lain 

dapat membaca desain itu. Maka yang dimaksudkan tidak lain ialah unsur-unsur 

yang dapat dilihat, atau lazim disebut sebagai unsur visual. Wujudnya ialah: garis, 

bidang, bentuk, warna, tekstur, ukuran, nada gelap-terang, dan arah. 

1. Unsur Garis 

Yang dimaksud dengan unsur garis ialah hasil goresan dengan benda keras 

di atas permukaan benda alam (tanah, pasir, daun, batang pohon, dsb.) atau benda 

buatan (kertas, papan tulis, dinding, dsb.). Melalui goresan-goresan berupa unsur 

garis tersebut seseorang dapat berkomunikasi. Begitupun seorang perancang dapat 

mengemukakan pola rancangannya kepada orang lain. 
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Gambar 2.18 Unsur Garis 
Sumber : thewebdriver.blogspot.co.id 

Ada bermacam-macam sifat garis, antara lain : lurus datar, lurus tegak, lurus 

diagonal, lengkung mendatar, lengkung tegak, lengkung diagonal, lurus terputus-

putus, bergelombang, bergerigi, dan kusut tak menentu. Apabila diperhatikan 

baik-baik akan terasa bahwa macam-macam garis itu dapat menimbulkan kesan 

yang berbeda-beda pula. Kalau lurus atau lengkungnya itu menunjukkan sifat 

garis, maka kesannya terhadap perasaan disebut sebagai watak garis. 

2. Unsur Bidang 

Sebuah garis yang bertemu ujung-pangkalnya akan membentuk sebuah 

bidang. Dan demikian juga beberapa garis yang saling potong satu sama lain akan 

membentuk beberapa bidang. Seperti halnya garis, bidang atau unsur bidang juga 

mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda. Adanya perbedaan-perbedaan 

sifat dan wataknya itu justru menjadi lebih berguna untuk dimanfaatkan sebagai 

unsur desain guna mencarapai suasana tertentu dalam tataruang. 
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Gambar 2.19 Unsur Bidang 
Sumber : sangdes.com 

3. Unsur Bentuk 

Setiap benda, baik benda alam maupun benda buatan, mempunyai bentuk. 

Istilah “bentuk” dalam bahasa indonesia dapat berarti bangun (shape), atau bentuk 

plastis (form). Setiap benda mempunyai bangun dan bentuk plastis. Bangun ialah 

bentuk benda yang polos seperti yang terlihat oleh mata, sekedar untuk 

menyebutkan sifatnya yang bulat, persegi, segitiga, ornamental, tak teratur, dan 

sebagainya. 

Bentuk plastis ialah bentuk benda sebagaimana terlihat dan terasa karena 

adanya unsur nilai (value) gelap-terang, sehingga kehadiran benda itu tampak dan 

terasa lebih hidup dan memainkan peran tertentu dalam lingkungannya. 

4. Unsur Warna 

Warna merupakan unsur desain yang paling menonjol. Kehadiran unsur 

warna menjadikan benda dapat dilihat, dan melalui unsur warna orang dapat 

mengungkapkan suasana perasaan, atau watak benda yang dirancangnya. 
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Gambar 2.20 Unsur Warna 
Sumber : sangdes.com 

5. Unsur Tekstur 

 

Gambar 2.21 Unsur Tekstur 
Sumber : wisnujadmika.files.wordpress.com 

Permukaan benda, baik benda alam maupun benda buatan, jarang yang 

sama antara satu dengan lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada pula yang 

diantara halus dan kasar. Sangat bermacam-macam keadaan permukaan itu. Untuk 

membicarakan keadaan permukaan benda dipakai istilah tekstur. 

6. Ukuran 

Ukuran (size) benda merupakan unsur yang diperhitungkan dalam desain. 

Karena besar-kecilnya suatu benda erat hubungannya dengan ruang yang akan 

menampungnya, dan juga dengan hubungan antara benda itu dengan manusia. 

Dengan istilah yang lebih lazim, dimensi benda akan menyangkut skala ruang dan 

dimensi manusia. 
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Gambar 2.22 Unsur Ukuran 
Sumber : be-creathing.blogspot.co.id 

7. Nada Gelap-Terang 

 

Gambar 2.23 Nada Gelap-Terang 
Sumber : mazgun.wordpress.com 

Benda hanya dapat terlihat karena adanya cahaya, baik cahaya alam 

(matahari atau bulan) maupun cahaya buatan (lampu). Jika diamati lebih teliti 

ternyata bagian-bagian permukaan benda tidak diterpa oleh cahaya secara merata. 

Ada bagian yang paling terang, ada bagian yang paling gelap, dan ada bagian-

bagian yang diantara gelap dan terang itu. Sehingga timbul nada gelap-terang 

pada permukaan benda itu. Karena setiap benda berwarna, maka dalam 

penglihatan mata tampak adanya nada gelap-terang pada warna dari benda itu. 

Nada semacam itu disebut dengan istilah “value”. 
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8. Unsur Arah (direction) 

Pada wujud benda dapat dirasakan adanya suatu arah tertentu, misalnya, 

mendatar, tegak lurus, memanjang condong, dan sebagainya. Arah ini mampu 

menggerakkan rasa. 

 

G.6 Warna 

Menurut Danger (1992:51), warna adalah salah satu dari dua unsur yang 

menghasilkan daya tarik visual (desain grafis & warna), dan kenyataannya warna 

lebih berdaya tarik pada emosi daripada akal. Orang menyukai suatu warna dan 

mereka bereaksi di bawah sadar terhadap warna, suatu pembawaan menyukai 

warna merupakan bagian dari kejiwaan manusia. Warna membantu mengurangi 

hambatan penjualan dengan memastikan bahwa desain grafis memiliki daya tarik 

maksimum, ini merupakan faktor vital dalam menciptakan desain grafis yang 

menjual. 

Menurut Klimchuk & Krasovec (2007:107), warna adalah salah satu aspek 

yang paling berpengaruh dari desain kemasan. Konsumen lebih mengidentifikasi 

warna kemasan atau produk sebelum fitur visual lainnya. Warna membedakan 

kepribadian, menarik perhatian ke atribut-atribut lainnya, dan memungkinkan 

untuk membuat perbedaan dari kompetitor dalam lingkungan ritel yang ramai. 

Keputusan pembelian sering dibuat berdasarkan hal tersebut. 
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Gambar 2.24 Lingkaran Warna 
Sumber : Warna, Teori dan Kreativitas Penggunaannya 

Darmaprawira (2002:56) menyebutkan, dalam teori lingkaran warna 

Munsell, ada empat kelompok warna, yaitu primer, sekunder, tersier, dan netral. 

a. Warna Primer mengambil tiga warna utama sebagai dasar, yaitu merah, 

kuning, dan biru. Warna tersebut adalah warna-warna dasar yang bukan 

berasal dari campuran warna-warna lain. 

 

Gambar 2.25 Warna Primer 
Sumber : Warna, Teori dan Kreativitas Penggunaannya 

b. Warna Sekunder merupakan pencampuran dari masing-masing warna 

primer, dengan bobot 1:1. Sebagai contoh warna kuning dan warna merah 

akan menghasilkan warna jingga. 
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Gambar 2.26 Warna Sekunder 
Sumber : Warna, Teori dan Kreativitas Penggunaannya 

c. Warna Tersier merupakan pencampuran antara salah satu warna primer dan 

salah satu warna sekunder. 

 

Gambar 2.27 Warna Tersier 
Sumber : Warna, Teori dan Kreativitas Penggunaannya 

d. Warna Netral merupakan pencampuran antara warna primer, warna 

sekunder, dan warna primer, dengan bobot 1:1:1. Warna ini sering muncul 

sebagai penyeimbang warna kontras di alam. Biasanya hasil campuran yang 

tepat akan menuju hitam. 
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Gambar 2.28 Warna Netral 
Sumber : Warna, Teori dan Kreativitas Penggunaannya 

Darmaprawira menambahkan, terdapat sejumlah resep dari Faber Birren 

dalam bukunya “Selling Color to People” khusus mengenai warna penyajian 

adalah :  

a. Warna kemasan yang cerah diberi latar gelap 

b. Warna kemasan yang panas diberi latar warna sejuk 

c. Warna kemasan yang murni diberi latar mengarah kelabu 

d. Kemasan yang hampir datar bentuknya (dua dimensi) diletakkan pada dasar 

yang tiga dimensi (Faber Birren, 1956:81). 

Kontras-kontras tersebut perlu untuk lebih menonjolkan objek. Warna-

warna primer dapat digunakan sebagai perangsang untuk nada-nada warna yang 

lembut atau subtil (halus). 

Secara umum warna dibagi menjadi dua, yaitu warna additive dan 

subtractive. Warna additive adalah warna yang berasal dari cahaya dan disebut 

spectrum. Sedangkan Warna subtractive adalah warna yang berasal dari bahan 

dan disebut pigmen. Warna pokok additive adalah merah (Red), hijau (Green), 
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biru (Blue), dalam komputer disebut model warna RGB. Warna pokok subtractive 

adalah Cyan, Magenta, dan Yellow, dalam komputer disebut model warna CMY. 

2.6.1 Warna Subtractive 

 

Gambar 2.29 Components Warna Subtractive 
Sumber : desaininspirasi.wordpress.com 

CMYK singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. Empat warna 

inilah yang paling sering digunakan dalam format pencetakan. CMYK merupakan 

metode warna berdasarkan pigmen atau zat warna. Beragam warna lain bisa 

dihasilkan dari penggunaan empat warna ini. Tetapi model warna CMYK tidak 

mampu menghasilkan warna sebanyak pada RGB. 

2.6.2 Warna Additive 

RGB merupakan metode warna berdasar cahaya. Televisi dan monitor 

komputer menggunakannya. Dengan mengombinasi tiga warna ini, banyak warna 

lain bisa dihasilkan. Perlu diingat, bila ingin mengolah gambar dalam mode RGB, 

sebelumnya harus mengubahnya ke mode CMYK sebelum mencetak. 
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Gambar 2.30 Komponen Warna Additive 
Sumber : desaininspirasi.wordpress.com 

2.6.3 Fungsi Warna 

Menurut Danger (1992:56), warna mempunyai sejumlah kegunaan praktis 

dalam seluruh aplikasi grafis, selain dari nilai dekorasinya. Berikut beberapa 

fungsi warna dalam pengemasan : 

1. Pengkodean 

Warna sering digunakan untuk memberikan kode dan identifikasi, untuk 

itulah warna perlu diseleksi dengan teliti untuk menjamin kontras yang 

maksimum antara masing-masing warna. Pada pengemasan, warna yang berbeda 

sering digunakan untuk membedakan rasa, bau, dan lain-lain. 

2. Proteksi dari cahaya 

Warna dapat digunakan untuk melindungi isi dari efek cahaya yang 

merusak. 

3. Keterbacaan 

Beberapa kombinasi warna memiliki keterbacaan lebih baik dari yang lain-

lainnya walaupun tidak perlu lebih berdaya-tarik emosional. Kombinasi yang 

paling terbaca adalah warna hitam di atas kuning tetapi ini bukanlah yang paling 
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cocok buat suatu kemasan, dampaknya pada yang memandang dan nilai 

pengakuannya sama saja pentingnya. Hitam di atas putih juga sangat terbaca 

tetapi warna akan menimbulkan dampak dua kali lebih banyak. 

4. Pengendalian temperatur 

Warna yang terang cenderung memantulkan panas dari sebuah benda dan 

menjaga bagian dalam kemasan tetap sejuk. Ini mungkin merupakan cara yang 

bermanfaat untuk melindungi isi suatu kemasan. 

 

G.7 Tipografi 

Menurut Rustan (2014:16), secara tradisional istilah tipografi berkaitan erat 

dengan setting huruf dan pencetakannya. Pengaruh perkembangan teknologi 

membuat maknanya semakin meluas, kini tipografi dimaknai sebagai segala 

disiplin yang berkenaan dengan huruf. 

Rustan (2014:74) juga menjelaskan bahwa, penilaian terhadap tipografi 

adalah melalui indera penglihatan, legibility dan readability adalah kajian dalam 

tipografi yang erat hubungannya dengan faktor optis. 

a. Legibility berhubungan dengan kemudahan mengenali dan membedakan 

masing-masing huruf/karakter. Legibility menyangkut desain/bentuk huruf 

yang digunakan. Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing 

huruf/karakter-karakternya mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu 

sama lain. 
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Gambar 2.31 Legibility 
Sumber : daniellewalkerdesigns.wordpress.com 

b. Readability berhubungan dengan tingkat keterbacaan suatu teks. Teks yang 

readable berarti keseluruhannya mudah dibaca. Apabila legibility lebih 

membahas kejelasan karakter satu-persatu, readability tidak lagi 

menyangkut huruf/karakter satu-persatu, melainkan keseluruhan teks yang 

telah disusun dalam suatu komposisi. 

 

Gambar 2.32 Legibility & Readability 
Sumber : daniellewalkerdesigns.wordpress.com 

Klimchuk & Krasovec (2007:5), menjelaskan bahwa tipografi diturunkan 

dari kata-kata Yunani typos (“impresi”) dan graphein (“menulis”). Tipografi 

adalah penggunaan bentuk huruf untuk mengkomunikasikan secara visual suatu 

bahasa lisan. 

Bentuk tipografi bisa berupa huruf atau karakter individual, kata-kata, 

bentuk-bentuk, atau simbol-simbol. Kemudahan untuk dibaca, mudah dikenali, 

waktu bacaan (berapa lama waktu yang diperlukan seseorang untuk 
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membacanya), ukuran, bentuk, dan gaya. Semuanya merupakan karakteristik 

tipografi yang mempengaruhi komunikasi. 

Menurut Supriyono (2010:23), pemilihan jenis dan karakter huruf, serta 

cara pengelolaannya akan sangat menentukan keberhasilan desain komunikasi 

visual. Berdasarkan fungsinya, huruf dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Huruf teks (text type) untuk penggunaannya sebaiknya pilih bentuk huruf 

(type face) yang sederhana dan akrab dengan pembaca, misalnya Times, 

Bookman, dan Arial. 

 

Gambar 2.33 Text type 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2017 

b. Huruf judul (display type), sementara untuk judul, subjudul, atau teks 

pendek seperti slogan, masih bisa menggunakan huruf yang sedikit unik 

dengan tetap menjaga nilai keterbacaan dan kesesuaian. 

2.7.1 Tipografi Dua Dimensi 

Klimchuk & Krasovec (2007:79) menjelaskan, desain dua dimensi dimulai 

dengan pemahaman mengenai tata letak, yaitu susunan elemen-elemen desain 

yang memiliki tujuan untuk membentuk komunikasi visual. Bentuk komunikasi 

dua dimensi diterapkan pada media cetak yang bersifat datar. Komposisi tipografi 

pada media dua dimensi mempunyai formula penggunaan sistem grid (kerangka 

kerja yang menyediakan sistem tetap untuk tata letak). 

Times New Roman 

Bookman Old Style 

Arial 
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Gambar 2.34 Sistem Grid 
Sumber : graphic-design-institute.com 

2.7.2 Tipografi Tiga Dimensi 

Klimchuk & Krasovec (2007:92) menjelaskan, aturan tipografi yang dapat 

diaplikasikan pada medium cetak lainnya seperti ukuran huruf, penggunaan huruf 

besar, penggunaan tipe huruf dekoratif, urutan tipografi, spasi, kerning, dan tanda 

sambung, bukan merupakan aturan yang diharuskan sama dalam desain kemasan. 

Karena tipografi desain kemasan digunakan untuk mengkomunikasikan pesan 

pemasaran pada media tiga dimensi dan awalnya terlihat dari kejauhan oleh 

konsumen masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, sosial dan etnis yang 

berbeda, dalam waktu yang singkat, aturan tipografi diarahkan oleh masing-

masing individu. 

Tipografi untuk Desain Kemasan haruslah : 

a. Dapat dibaca dan mudah dibaca dari jarak beberapa kaki jauhnya. 

b. Didesain pada skala dan bentuk struktur tiga dimensi. 

c. Dapat dimengerti oleh sejumlah pengamat yang berbeda-beda latar 

belakangnya. 
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d. Dapat dipercaya dan informatif dalam mengkomunikasikan informasi 

produk. 

Berbeda dari bentuk komunikasi dua dimensi, seperti majalah atau buku, 

komposisi tipografi dalam desain kemasan tidaklah mempunyai formula 

penggunaan sistem grid. Arsitektur tipografi berbeda-beda untuk setiap desain 

kemasan dan ditentukan oleh banyak faktor termasuk bentuk dan ukuran kemasan, 

deskripsi produk, kategori kompetisi, lingkungan ritel, posisi di rak, dan ketentuan 

peraturan. 

Klimchuk & Krasovec melanjutkan, bahwa ada beberapa prinsip-prinsip 

kerangka pengambilan keputusan tipografi untuk desain kemasan, yaitu : 

1. Definisikan Kepribadian Tipografi 

Tipografi harus mendefinisikan kepribadian desain kemasan. Kepribadian 

visual adalah apa yang mengkomunikasikan bagaimana konsumen 

menerjemahkan sebuah desain. 

2. Batasi Tipe Huruf 

Berilah pertimbangan yang hati-hati mengenai berapa banyak tipe huruf 

yang diperlukan untuk mengkomunikasikan sebuah konsep. Tiga tipe huruf adalah 

batas umum untuk semua panel display utama (PDP) dalam desain kemasan. 

3. Ciptakan Hirarki Tipografi 

Hirarki tipografi, organisasi informasi visual, menyediakan kerangka 

bagaimana informasi dibaca menurut tingkat kepentingan. Yang paling penting 

hingga yang tidak penting, ini merupakan cara bagaimana konsumen mengetahui 

dengan sekilas pandang apa yang “didapat” dari desain kemasan. 
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4. Definisikan Posisi Tipografi 

Peletakan fisik tipografi didalam area display utama. Lokasi masing-masing 

huruf, kata, dan teks dalam kaitannya dengan elemen desain lainnya. 

5. Menentukan Pengurutan Huruf 

Mendefinisikan keseluruhan arsitektur tata letak. Pengurutan setiap kata 

pada desain kemasan harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena kata yang 

ditempatkan ditengah, rata kiri, rata kanan atau rata kanan kiri 

mengkomunikasikan dengan cara yang berbeda. 

6. Memvariasikan skala tipografi 

Dalam tipografi, skala mengacu pada pembesaran atau pengecilan ukuran 

poin (suatu huruf / karakter). Sedangakan dalam tipografi untuk desain kemasan, 

skala mengacu pada keterkaitan ukuran elemen-elemen tipografi satu sama lain. 

7. Memilih Kekontrasan 

Tipe huruf yang kontras adalah salah satu sarana untuk mengkomunikasikan 

kata atau baris teks yang mungkin sama pentingnya tetapi sangat berbeda. 

Kekontrasan tipografi tipis vs tebal, italic vs roman, serif vs sans serif 

memungkinkan desainer untuk mengorganisir informasi ke konsumen dan 

menambah daya tarik tata letak. 

 

Gambar 2.35 Serif & Sans Serif 
Sumber : daniellewalkerdesigns.wordpress.com 
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8. Bereksperimen dengan Huruf 

Tidak ada aturan pokok sebagai panduan bagi desainer dalam proses 

eksplorasi tipografi. 

9. Tumpuk Huruf dengan Hati-hati 

Aturan umum dalam desain kemasan adalah tidak menumpuk 

huruf/karakter. Karakter yang menumpuk dan huruf diatas huruf yang lain dalam 

suatu garis vertikal tidak cocok dengan budaya barat, dimana umumnya kalimat 

dibaca secara horizontal. 

10. Ruang Bias Visual 

Karena setiap desainer memiliki pemahaman visual dalam konteks yang 

berbeda-beda, maka penting bahwa selera pribadi desainer tidak menginterferensi 

eksperimen-eksperimen tipografinya. 

11. Buatlah Desain Tipografi yang Khas Milikmu 

Nama merek dan nama produk adalah apa yang membuat konsumen terkait 

ke produk secara mental dan emosional, sehingga tipografi yang digunakan harus 

unik dan terasa khas milik produk itu.  

12. Konsisten 

Pemakaian tipe huruf yang konsisten dalam kepribadian, gaya, penempatan 

posisi dan hirarki menciptakan tampilan yang seragam dalam grup merek atau lini 

produk, menghasilkan kekuatan keberadaan pada rak penjualan. 
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13. Penyempurnaan Keindahan Tipografi 

Penyempurnaan adalah proses memeriksa dan memodifikasi tipografi 

dengan tujuan kesempurnaan tipografi. Penyempurnaan tipografi adalah esensial 

untuk hasil akhir yang berkualitas. 

 

G.8 Layout 

Menurut Rustan (2008:0), pada dasarnya layout dapat dijabarkan sebagai 

tataletak elemen-elemen desain (teks, gambar, tabel, dll.) terhadap suatu bidang 

dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. Me-layout 

adalah salah satu proses/tahapan kerja dalam desain. Dapat dikatakan bahwa 

desain merupakan arsiteknya, sedangkan layout pekerjanya. 

Secara umum tujuan pertama dari layout adalah menyampaikan informasi 

dengan lengkap dan tepat, yang kedua adalah kenyaman dalam membaca 

termasuk di dalamnya kemudahan mencari informasi yang dibutuhkan, navigasi 

dan estetika. Elemen layout dibagi menjadi tiga, yaitu elemen teks, elemen visual, 

dan invisible element. 

a. Elemen Teks adalah semua karya desain grafis yang berfungsi sebagai 

media identitas maupun media promosi/publikasi mengan elemen teks. 

b. Elemen Visual adalah semua elemen bukan teks yang kelihatan dalam suatu 

layout.  

c. Invisible Element merupakan fondasi atau kerangka yang berfungsi sebagai 

acuan penempatan semua elemen layout lainnya. 
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2.8.1 Jenis Layout 

Menurut Hendratman (2015:197), ada beberapa jenis layout yang sering 

dijumpai, diantaranya adalah : 

1. Mondrian Layout : Layout disajikan dalam bentuk-bentuk potongan kotak 

dengan ukuran, warna dan proporsi yang berbeda, namun tersusun sejajar 

dan terpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang harmonis. 

2. Multi Panel Layout : Layout yang dibagi menjadi beberapa panel tema 

dalam bentuk yang variatif (baik ukuran dan bentuk). 

3. Picture Window Layout : Sebuah ilustrasi/gambar berukuran besar 

mendominasi bidang layout, kontras dengan teks dan logo yang tampil 

sangat kecil. 

4. Copy Heavy Layout : Desain layout ini didominasi oleh teks yang sangat 

banyak yang menghabiskan 80%-90% ruang. 

5. Frame Layout : Desain yang didominasi oleh bingkai yang mengelilingi 

bidang desain. 

6. Silhouette Layout : Gaya layout yang didominasi oleh gambar bayangan / 

siluet. 

7. Type Specimen Layout : Layout yang berisi penuh dengan teks dan huruf 

yang variatif dalam suatu kata dan kalimat. Hampir tidak ada gambar 

dalam layout jenis ini. 

8. Circus Layout : Layout dengan komposisi yang tidak biasa, tidak teratur, 

jungkir balik, tidak ada kesamaan bentuk atau ukuran. 
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9. Jumble Layout : Layout campur aduk, namun membentuk komposisi 

beberapa gambar dan teksnya disusun lebih jelas dan teratur. 

10. Grid Layout : Setiap komponen grafis tersaji teratur dalam sebuah grid / 

kisi-kisi / tabel. 

11. Bleed Layout : Sesuai namanya “bleed” adalah tumpah, dimana gambar 

atau komponen grafis lain sampai memenuhi bidang desain. 

12. Vertical Panel Layout : Desain layout yang ukurannya memanjang ke 

bawah/vertikal. 

13. Alphabet Inspired Layout : Layout yang menekankan penempatan perhuruf 

sehingga membentuk gambar tertentu sebagai fokus utama. 

14. Angular Layout : Desain layout ini menggunakan garis bantu yang 

miring/diagonal, sehingga pemirsanya pun terpaksa memiringkan 

kepalanya untuk bisa melihat lebih jelas dan mudah. 

15. Informal Balance Layout : Layout yang tidak simetris sepenuhnya tetapi 

tetap terlihat seimbang. 

16. Brace Layout : Layout ini menggunakan gaya siku-siku atau membentuk 

huruf L. 

17. Two Mortises Layout : Layout yang menampilkan dua bagian yang setiap 

bidangnya menjelaskan informasinya. 

18. Quadran Layout : Desain layout yang terbagi empat seperti bidang 

quadran sebuah lingkaran. 

19. Big Type Layout : Layout yang didominasi oleh huruf atau teks judul 

dengan ukuran yang sangat besar mendekati ukuran bidang kerja. 
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20. Rebus Layout : Layout yang judulnya terdiri dari teks dan gambar yang 

menggantikan teks. 

 

G.9 Citra 

Klimchuk & Krasovec (2007:120) menjelaskan, citra dapat berupa 

ilustrasi, foto, ikon, simbol, dan karakter dalam suatu produk yang bisa dibuat 

dalam berbagai gaya dan menciptakan bahasa visual yang kaya dan memberikan 

rangsangan visual. Citra bisa sederhana, memberikan pengenalan konsep yang 

cepat, atau bisa juga rumit atau menyimpang, membuat orang harus melihatnya 

lebih lama agar dapat memahami arti citra itu. 

Dengan mempertimbangkan pengalaman sensorik bahwa visual yang 

berbeda-beda mengkomunikasikan: rasa, aroma, selera, dan temperatur (termasuk 

sensasi makanan pedas) semua dapat dikomunikasikan secara visual dalam desain 

kemasan. 

Citra harus tepat dan langsung mengena sasaran dalam 

mengkomunikasikan kepribadian merek dan atribut produk tertentu. 

Pengkomunikasian pembangkit selera dalam desain kemasan makanan, konotasi 

gaya hidup, sugesti mood, dan instruksi penggunaan produk, adalah cara-cara 

pembentukan suatu desain kemasan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di UD. Jaya Mandiri merupakan sebuah 

perusahaan importir dan pembuatan alat-alat memasak yang beralamat di Griya 

Mancar Permai F.6 Peterongan, Jombang. Dan objek yang diteliti adalah desain 

kemasan yang berhubungan dengan produk panci dari UD. Jaya Mandiri berbasis 

ramah lingkungan.  

 

Gambar 3.1 Ruangan di UD. Jaya Mandiri 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Pada penelitian ini, obyek penelitiannya yaitu tentang pengembangan 

kemasan panci teflon dari perusahaan UD. Jaya Mandiri dengan tipe “JM 3PCS 

SET” yang mempunyai ukuran panjang 46 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 15 cm. 
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Gambar 3.2 Kemasan Panci Teflon 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

3.3 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis dengan model 

kajian estetik desain. Dalam model kajian estetik desain terdapat suatu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah objek desain tersebut. Sedangkan fokus 

analisis dalam penelitian ini berupa budaya visual dari kemasan, dimana segala 

bentuk informasi dari kemasan yang dapat ditangkap oleh indera visual (mata). 

Dalam hal ini, segala elemen yang ada pada kemasan menjadi fokus dari 

penelitian. Adapun elemen-elemen yang akan dikembangkan adalah bentuk 

kemasan, jenis kuncian kemasan, dan dari segi visual yang akan dikembangkan 

meliputi warna, tipografi, dan layout.  

 

3.4 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. 

Moleong (2007:4) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 
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yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian, misalnya persepsi, perilaku, pandangan, motivasi, tindakan sehari-hari, 

secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

(naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.  

Kirk & Miller (Arifin, 2010:25) berpendapat bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi literatur, dan studi kompetitor. 

 

3.5 Perancangan Penelitian 

Pada setiap kegiatan penelitian dari awal harus ditentukan dengan jelas 

pendekatan dan perencanaan yang disusun secara logis dan sistematis penelitian 

apa yang akan digunakan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian 

ini memiliki landasan kuat yang dilihat dari sudut metodologi penelitian dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Agar hasil pengembangan kemasan dan upaya 

peningkatan citra kemasan dapat menghasilkan nilai guna yang tinggi bagi UD. 

Jaya Mandiri. Berikut adalah prosedur pengembangan kemasan produk panci UD. 

Jaya mandiri sebagai upaya meningkatkan citra. 

3.5.1 Riset Lapangan 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana peneliti mencari informasi 

mengenai UD. Jaya Mandiri dengan cara observasi dan wawancara terhadap 
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narasumber yaitu pemilik UD. Jaya Mandiri dan konsumen dari UD. Jaya 

Mandiri. 

3.5.2 Analisis 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data dan mengidentifikasi 

masalah berdasarkan data yang telah diperoleh yang bertujuan untuk menemukan 

solusi dalam pemecahan masalah. Sehingga dalam hal ini peneliti menemukan 

suatu gagasan untuk menyusun pengembangan terkait kemasan dari produk UD. 

Jaya Mandiri. 

3.5.3 Gagasan Desain Kemasan 

Pada tahap ini peneliti menemukan suatu gagasan baru atau ide mengenai 

pengembangan kemasan yang disusun baik secara verbal maupun visual yang 

berdasarkan fungsi dan peningkatan citra. Adapun strategi visual yang akan 

digunakan yaitu meliputi tipografi, gambar, bentuk kemasan, warna, dan layout. 

3.5.4 Alternatif Desain Kemasan 

Setelah memiliki gagasan desain dan konsep, peneliti membuat beberapa 

alternatif desain kemasan yang kemudian akan dipilih desain kemasan yang cocok 

dan sesuai bagi masyarakat. 

3.5.5 Desain Kemasan Terpilih 

Setelah dilakukan penilaian dan perbaikan desain kemasan, selanjutnya 

mengimplementasikan dengan melakukan desain kemasan sebagai upaya 

meningkatkan citra. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Observasi 

Observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipatif pasif. 

Partisipatif pasif yaitu peneliti mengamati, tapi tidak terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Proses observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan 

terhadap situasi penelitian. Pengamatan dilakukan secara bebas dan terstruktur. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah budaya kerja, 

proses pemasaran, ukuran kemasan, bentuk kemasan, desain kemasan, desain 

visual, jenis kertas, gramatur, ukuran flute, warna. 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dan membuktikan sebuah informasi keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview). Wawancara adalah proses mencari keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat 

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

Teknik pengambilan sampel narasumber untuk wawancara menggunkan 

teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data berdasarkan 

pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang 



62 
 

62 
 

memiliki karakteristik yang dikehendaki, dan snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. 

Dalam pengembangan kemasan panci teflon “UD. Jaya Mandiri” ini 

wawancara dilakukan dengan Pak Yasin pemilik perusahaan UD. Jaya Mandiri, 

yang dianggap mengetahui lebih dalam tentang kemasan yang dipakai untuk 

produk panci teflon. Hal ini dilakukan untuk memperdalam informasi tentang 

penerapan desain kemasan panci teflon. Dari wawancara ini juga diperoleh 

informasi tentang budaya kerja, proses pemasaran, ukuran kemasan, bentuk 

kemasan, desain kemasan, desain visual, jenis kertas, gramatur, ukuran flute, 

warna. 

3.6.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan 

semua yang berkaitan dengan perusahaan UD. Jaya Mandiri untuk mendapatkan 

seluruh sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik secara 

sumber tertulis, film, foto kegiatan yang semua tersebut memberikan informasi 

bagi proses penelitian. 

3.6.4 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari referensi, literatur atau 

bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai wacana yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan menunjang keabsahan data yang diperoleh di lapangan. 

Pada metode ini digunakan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan 
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proses pengembangan kemasan panci teflon UD. Jaya Mandiri, seperti buku, 

jurnal, dan artikel yang diperoleh dari sebuah website. 

3.6.5 Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari kemasan produk yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk 

mencari kelemahan untuk diubah menjadi kekuatan produk tersebut. 

3.6.6 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan membandingkan kemasan produk yang diteliti dengan kemasan 

produk dari kompetitor. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kelemahan dari 

produk kompetitor untuk diubah menjadi kekuatan bagi kemasan produk yang 

akan di desain ulang. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Sebagai landasan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis kualitatif-deskriptif. Deskriptif yaitu penafsiran data yang dilakukan 

dengan penalaran yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Menurut 

Miles dan Huberman, setelah data-data yang dikumpulkan telah terkumpul, 

dilakukan pengolahan atau analisis data yang mencakup reduksi data, model 

data/penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Emzir, 1984:23). 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang mengacu pada 

bentuk analisis pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian 



64 
 

64 
 

data mentah. Dalam reduksi data terdapat berbagai tahap, seperti membuat 

rangkuman, memilih tema, membuat pemisah-pemisah, pemberian kode, menulis 

memo-memo dan pengembangan. 

3.7.2 Penyajian Data 

Bentuk penyederhanaan data kualitatif meliputi teks naratif yang 

berbentuk catatan di lapangan. Penyajian data tersebut mencakup berbagai 

jaringan kerja, grafik, jenis matrik dan bagan. Semua hasil tersebut disusun 

sebagai kesimpulan dari berbagai informasi untuk mendeskripsikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan, serta agar penyajian data dari hasil reduksi data lebih 

tertata dan semakin mudah dipahami. Pada langkah penyajian data peneliti 

mencoba untuk menyusun data secara akurat, agar dapat menjadi informasi yang 

berguna. 

3.7.3 Verifikasi Kesimpulan 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Pada dasarnya kesimpulan awal yang sudah diperoleh 

masih bersifat sementara dan kesimpulan tersebut akan berubah jika 

ditemukannya bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. 

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang dimaksud dengan verifikasi 

data. Proses verifikasi ini bermaksud untuk menguji kembali untuk menarik 

sebuah kesimpulan. Setelah melalui proses diatas akan mendapatkan sebuah 

keyword yang dibutuhkan oleh peneliti, yang selanjutnya akan dikembangkan lagi 

untuk menjadi sebuah konsep pada perancangan penelitian. 



65 
 

BAB IV 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

 

Dalam konsep dan perancangan ini akan membahas tentang penggunaan 

metode yang akan di aplikasikan dalam perancangan karya dan hasil dari 

perancangan tersebut. Hasil observasi dan wawancara, serta teknik yang 

digunakan dalam pengembangan kemasan sebagai upaya meningkatkan citra. 

3.3 Hasil Pengumpulan Data 

3.2.1 Observasi 

Berdasarkan hasil observasi pada produk panci teflon “JM 3PCS SET”. 

Kemasan primer mempunyai bentuk persegi panjang layaknya balok dengan 

ukuran panjang 46 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 15 cm. Bentuk seperti ini sangat 

memudahkan dalam proses distribusi dan penyimpanan di gudang. 

Kemasan ini di dominasi oleh warna ungu yang mana warna ini digunakan 

untuk menggambarkan warna produk yang dikemasnya. Desain visual kemasan 

menggunakan jenis huruf sans serif  yang tebal dan kaku, ditambah dengan 

ornamen floral pada beberapa sisi kemasan. Kemasan tersebut dibuat 

menggunakan kertas jenis duplex dengan gramatur 250 gsm, dan kertas 

gelombang berjenis E flute dengan arah gelombang yang memanjang. Jenis 

kuncian kemasan yang digunakan adalah satu sisi yang dapat dibuka-tutup dan 

sisi lainnya terkunci. 
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3.2.2 Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Yasin selaku 

pemilik perusahaan UD. Jaya Mandiri, yang dianggap mengetahui lebih dalam 

tentang kemasan yang dipakai untuk produk panci teflon “JM 3PCS SET”. Teflon 

pada panci ini adalah buatan Korea yang di import langsung, sedangkan pegangan 

panci dan tutup panci merupakan buatan asli Indonesia, dapat dikatakan produk 

ini adalah “Made in Indonesia”. Produk ini mulai dipasarkan sejak bulan April 

2016 dengan menggunakan kemasan warna ungu (lihat gambar 4.2). Kemasan 

panci tersebut digunakan mulai dari awal produk ini dipasarkan di daerah 

Jombang hingga sekarang produk ini di jual di daerah Mojokerto dan Kediri. 

Pak Yasin selaku pemilik UD. Jaya Mandiri mengatakan bahwa selama ini 

konsumen belum ada yang mengkritik desain maupun bentuk dari kemasan yang 

digunakan, dikarenakan kemasan ini memang bukan kemasan yang diperuntukkan 

sebagai display di swalayan. Kekuatan utama yang membuat produk ini bisa laku 

dipasaran adalah karena kemampuan di bidang marketing dari UD. Jaya Mandiri 

dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik membuat produk ini memiliki 

nilai dan fungsi yang bagus dan baik untuk konsumen. Bisa dikatakan bahwa 

desain visual dan bentuk kemasan dalam hal ini masih belum berpengaruh besar 

terhadap penjualan. Namun, bisa dipastikan jika produk yang bagus dikemas 

dengan kemasan yang bagus ditambah dengan marketing yang bagus pula, maka 

nilai penjualan menjadi mudah meningkat. 

Perusahaan ini menjual produk peralatan memasak dengan mutu dan 

kualitas yang bagus. Dengan adanya sales marketing yang langsung turun ke 
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lapangan dengan melakukan demo memasak menggunakan produk dari UD. Jaya 

Mandiri bisa membuat masyarakat langsung terpikat dengan produk tersebut. 

Perusahaan ini juga memberikan garansi produk dengan mengganti barang yang 

rusak dengan barang baru apabila barang tersebut rusak sebelum 10 bulan 

angsuran, garansi ini berlaku bila produk rusak bukan karena kesalahan dari 

konsumen melainkan karena kesalahan pabrikan. Bila produk yang dibeli sudah 

rusak, bisa membeli baru dengan hanya membayar 50% dari harga baru produk 

yang diinginkan, dengan adanya hal ini membuat konsumen merasa terikat 

dengan keuntungan yang diberikan UD. Jaya Mandiri. Produk dari UD. Jaya 

Mandiri tidak dijual di pasaran membuat produk ini ekslusif. 

3.2.3 Dokumentasi 

 

Gambar 4.1 Grafik Penjualan Panci Teflon UD. Jaya Mandiri 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Dari grafik penjualan (lihat gambar 4.1) penurunan penjualan ini mencapai 

angka kurang dari 200 pcs, tepatnya hanya 159 pcs panci yang terjual, terjadi pada 
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bulan Juli 2016 dimana pada bulan ini penurunan terjadi karena libur lebaran dan 

April 2017 hanya 220 pcs panci yang terjual, penurunan dikarenakan pilkada dan 

suhu politik yang meningkat, hal ini berdampak pada daya beli masyarakat. 

Sedangkan pada bulan lainnya tingkat penjualan berjalan normal dan 

kenaikan atau penurunan pernjualan tidak terjadi secara signifikan, peningkatan 

tertinggi terjadi pada pertengahan tahun dan mendekati akhir tahun, dengan 

catatan tidak adanya hari raya ataupun kegiatan dengan skala nasional. 

3.2.4 Studi Literatur 

Klimchuk & Krasovec (2007:82) menjelaskan, dalam desain kemasan, 

prinsip dasar desain disesuaikan untuk memenuhi tujuan setiap tugas-tugas desain. 

Panduan ini membantu mendefinisikan bagaimana warna, tipografi, struktur, dan 

citra diaplikasikan dalam suatu tata letak desain untuk menciptakan kesan 

keseimbangan, intensitas, proporsi, dan penampilan yang tepat. Inilah yang 

membuat elemen-elemen desain membentuk atribut komunikatif suatu desain 

kemasan. 

Klimchuk & Krasovec melanjutkan, ada empat penarik perhatian utama 

pada desain kemasan yaitu: 

e. Warna 

f. Struktur Fisik atau Bentuk 

g. Simbol dan Angka 

h. Tipografi 
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3.2.5 Studi Eksisting 

Studi eksisting mengacu pada hasil observasi kemasan panci teflon “JM 

3PCS SET” terkait dengan bentuk kemasan dan desain visual kemasan yang 

digunakan. Studi ini dimaksudkan untuk mencari kekuatan dan kelemahan dari 

kemasan produk panci tersebut. 

i. Bentuk Kemasan 

Kemasan primer mempunyai bentuk persegi panjang layaknya balok dengan 

ukuran panjang 46 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 15 cm. Bentuk balok mempunyai 

kelebihan dalam proses distribusi dan penyimpanan di gudang. Sedangkan 

kemasan sekunder menggunakan plastik bubble wrap untuk melindungi produk 

secara langsung. 

ii. Desain Visual Kemasan 

 

Gambar 4.2 PDP Kemasan JM 3PCS SET 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Pada bagian depan (lihat gambar 4.2), Panel Display Utama (Primary 

Display Panel-PDP) terdapat label informasi dari isi produk yang dikemas, ada 3 

macam yaitu fry pan 24cm, dutch oven 24cm, dan glass cover. Ada juga label 
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informasi tentang keunggulan produk yaitu “excellent marble coating, easy to 

clean up, dan good durability”. Background menggunakan warna gradasi dari 

warna ungu ke warna putih. Warna ungu ini membuat kemasan foto produk yang 

juga berwarna ungu seakan menyatu dengan background meskipun ada sedikit 

shadow/outline berwarna putih dipinggiran foto produk. 

Font yang digunakan untuk tulisan judul kemasan berjenis sans serif yang 

tebal dan kaku dengan warna gradasi kuning-oranye-kuning. Dalam lingkaran 

warna, warna kuning merupakan warna yang berseberangan dari warna ungu, 

membuat warna kuning disini sangat kontras dengan warna ungu. Terdapat juga 

ornamen floral (dedaunan/bunga) berwarna gradasi ungu-putih di beberapa sisi 

kemasan, ornamen ini terlihat sangat berlawanan dengan jenis font yang 

digunakan sebagai judul dalam kemasan ini. 

 

 

Gambar 4.3 Bagian Samping Kemasan JM 3PCS SET 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Pada bagian samping kemasan (lihat gambar 4.3) terdapat beberapa foto 

masakan, foto masakan ini bisa diartikan bahwa menggukan produk panci ini bisa 
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memasak masakan seperti yang ada pada foto tersebut. Background yang 

digunakan berwarna ungu dengan foto produk panci dibagian tengahnya dan 

terdapat ornamen floral seperti yang ada pada PDP dibagian depan kemasan. 

Terdapat pula anjuran untuk penempatan kemasan agar produk yang dikemas 

tidak mudah rusak. 

 

Gambar 4.4 Bagian tutup kemasan JM 3PCS SET 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Pada bagian tutup kemasan (lihat gambar 4.4) hampir sama seperti bagian 

samping kemasan, hanya foto makanan yang dihilangkan dan diganti dengan 

informasi keunggulan produk, dan anjuran untuk penyimpanan kemasan yang 

dihilangkan. 

iii. Analisis Strength & Weakness Kemasan JM 3PCS SET 

Berikut adalah analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) 

kemasan panci teflon JM 3PCS SET dari UD. Jaya Mandiri: 

Tabel 4.1 Analisis Strength & Weakness Kemasan JM 3PCS SET 
Analisis Kemasan “JM 3PCS SET” UD. Jaya Mandiri 

Strength 

1. Bentuk kemasan balok memiliki kelebihan dalam proses 
distribusi dan penyimpanan di gudang. 

2. Menggunakan kemasan sekunder plastik bubble wrap yang 
melindungi produk panci. 

3. Warna kemasan yang digunakan sama dengan produk yang 
dikemas. 
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4. Desain yang sangat kontras sekali perbedaannya antara font yang 
kaku dan ornamen floral yang digunakan. 

Weakness 

1. Kekuatan kemasan yang dinilai kurang bagus karena arah 
gelombang yang digunakan adalah memanjang ke samping, 
sedangkan posisi penyimpanan adalah PDP terletak dibagian atas. 

2. Desain visual yang kurang elegan, membuat harga yang dipatok 
terasa tidak cocok dengan kemasan yang dipakai. 

3. Label informasi pada kemasan yang sedikit membuat kemasan 
menjadi kurang informatif. 

4. Tidak terdapat pegangan pada kemasan. 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

3.2.6 Studi Kompetitor 

Studi kompetitor ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang perbedaan 

dan kemiripan kemasan produk panci dari UD. Jaya Mandiri dan model penjualan 

yang digunakan. Untuk kompetitor UD. Jaya Mandiri yang digunakan oleh 

peneliti adalah COOK D/E/C/O yang dijual di swalayan. COOK D/E/C/O adalah 

produk panci yang dijual oleh perusahaan LOCK & LOCK. 

 

Gambar 4.5 PDP Kemasan COOK D/E/C/O 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Bentuk kemasan primer (lihat gambar 4.5) yang digunakan sama dengan 

kemasan yang digunakan oleh UD. Jaya Mandiri, yaitu persegi panjang yang 

membentuk seperti balok. Kemasan sekunder yang digunakan juga menggunakan 
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plastik bubble wrap. Background pada PDP menggunakan warna putih polos 

dengan foto makanan dibagian sudut dan foto produk panci dengan ukuran yang 

besar. Serta beberapa informasi tentang keunggulan produk dan ukuran produk 

panci tersebut. 

   

Gambar 4.6 Bagian Samping Kemasan COOK D/E/C/O 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017 

Pada bagian samping kemasan (lihat gambar 4.6) dibuat sangat elegan 

dengan menggunakan warna yang serasi dengan warna produk yang dikemasnya. 

Terdapat nama merek dan beberapa informasi tentang keunggulan produk dan 

beberapa macam pilihan warna produk panci tersebut. 

i. Analisis Strength & Weakness Kemasan COOK D/E/C/O 

Analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) kemasan kemasan 

“COOK D/E/C/O” dari LOCK & LOCK adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Analisis Strength & Weakness Kemasan COOK D/E/C/O 
Analisis Kemasan “COOK D/E/C/O” LOCK & LOCK 

Strength 

1. Bentuk kemasan balok memiliki kelebihan dalam proses 
distribusi dan penyimpanan di gudang. 

2. Warna yang digunakan ada beberapa macam, disesuaikan dengan 
warna produk yang dikemas. 

3. Menggunakan kemasan sekunder plastik bubble wrap yang 
melindungi produk panci. 

4. Kombinasi warna, gambar, ornamen, bentuk font serasi satu 
dengan yang lain. 

5. Arah gelombang yang digunakan sudah sesuai dengan fungsi 
kemasan yaitu untuk display. 
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Weakness 

1. Gambar produk panci yang dikemas tidak lengkap, belum ada 
tampak perspektif (depan-samping-atas). 

2. Label informasi pada kemasan yang sedikit membuat kemasan 
menjadi kurang informatif. 

3. Tidak terdapat pegangan pada kemasan. 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

3.2.7 Segmentation, Targeting, Positioning (STP) Kemasan JM 3PCS SET 

1. Segmentation 

a. Demografis 

Usia : 18 – 49 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Besarnya Anggota Keluarga : 2 – 6 orang 

Siklus Hidup Keluarga : Menikah, belum menikah 

Jenis Pekerjaan : Ibu rumah tangga, pegawai negeri,  

  karyawan swasta, wiraswasta,  

  buruh 

Tingkat Penghasilan : > 2 juta (UMK Tahun 2018, 

Peraturan Gubernur Jawa Timur 

No. 75 Tahun 2017) 

Agama : Semua agama 

Kelas Sosial : Kelas menengah atas 

b. Geografis 

Wilayah : Indonesia 

Ukuran Kota : Kota kecil 

Iklim : Tropis 
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c. Psikografis 

Activity : Kegiatan yang tidak terlalu padat 

Interest : Menyukai produk yang bagus dan awet 

Opinion : Desain kemasan yang tidak berbanding lurus dengan harga 

  yang ditawarkan. 

2. Targeting 

Perusahaan UD. Jaya Mandiri ini menargetkan untuk kalangan masyarakat 

khususnya wanita yang hobi memasak dan membutuhkan peralatan memasak 

yang awet dan mempunyai kualitas yang bagus. 

3. Positioning 

UD. Jaya Mandiri adalah sebuah perusahaan yang menjual peralatan 

memasak dengan kualitas dan mutu produk yang bagus dengan harga kredit yang 

murah, serta memberikan pengalaman memasak yang baru dengan produk-produk 

yang dijualnya. 

 

3.4 Analisa Data 

4.2.1 Reduksi Data 

1. Observasi 

Desain kemasan JM 3PCS SET mempunyai bentuk persegi panjang 

layaknya balok dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 15 cm. 

Bentuk seperti ini sangat memudahkan dalam proses distribusi dan penyimpanan 

di gudang. 

 



76 
 

76 
 

2. Wawancara 

Teflon pada panci ini adalah buatan Korea yang di import langsung, 

sedangkan pegangan panci dan tutup panci merupakan buatan asli Indonesia, 

dapat dikatakan produk ini adalah “Made in Indonesia”. 

Kekuatan utama yang membuat produk ini bisa laku dipasaran adalah 

karena kemampuan di bidang marketing dari UD. Jaya Mandiri dengan sumber 

daya manusia (SDM) yang baik membuat produk ini memiliki nilai dan fungsi 

yang bagus dan baik untuk konsumen. 

Perusahaan ini menjual produk peralatan memasak dengan mutu dan 

kualitas yang bagus. Perusahaan ini juga memberikan garansi produk dengan 

mengganti barang yang rusak dengan barang baru apabila barang tersebut rusak 

sebelum 10 bulan angsuran, garansi ini berlaku bila produk rusak bukan karena 

kesalahan dari konsumen melainkan karena kesalahan pabrikan. 

3. Dokumentasi 

Pada bulan selain bulan Juli 2016 dan April 2017 tingkat penjualan berjalan 

normal dan kenaikan atau penurunan pernjualan tidak terjadi secara signifikan, 

peningkatan tertinggi terjadi pada pertengahan tahun dan mendekati akhir tahun, 

dengan catatan tidak adanya hari raya ataupun kegiatan dengan skala nasional. 

4. Studi Literatur 

Ada empat penarik perhatian utama pada desain kemasan yaitu: 

a. Warna 

b. Struktur Fisik atau Bentuk 

c. Simbol 
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d. Angka 

e. Tipografi 

5. Studi Eksisting 

Kemasan sekunder yang digunakan adalah plastik bubble wrap untuk 

melindungi produk secara langsung. Pada bagian PDP terdapat label informasi 

dari isi produk yang dikemas, dan tentang keunggulan produk.  

a. Analisis Strength & Weakness Kemasan JM 3PCS SET 

Berikut adalah analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) 

kemasan panci teflon “JM 3PCS SET” dari UD. Jaya Mandiri: 

Tabel 4.3 Analisis Strength & Weakness kemasan JM 3PCS SET 
Analisis Kemasan “JM 3PCS SET” UD. Jaya Mandiri 

Strength 

1. Bentuk kemasan balok memiliki kelebihan dalam proses 
distribusi dan penyimpanan di gudang. 

2. Menggunakan kemasan sekunder plastik bubble wrap yang 
melindungi produk panci. 

3. Warna kemasan yang digunakan sama dengan produk yang 
dikemas. 

4. Desain yang sangat kontras sekali perbedaannya antara font yang 
kaku dan ornamen floral yang digunakan. 

Weakness 

1. Kekuatan kemasan yang dinilai kurang bagus karena arah 
gelombang yang digunakan adalah memanjang ke samping, 
sedangkan posisi penyimpanan adalah PDP terletak dibagian atas. 

2. Desain visual yang kurang elegan, membuat harga yang dipatok 
terasa tidak cocok dengan kemasan yang dipakai. 

3. Label informasi pada kemasan yang sedikit membuat kemasan 
menjadi kurang informatif. 

4. Tidak terdapat pegangan pada kemasan. 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

6. Studi Kompetitor 

a. Analisis Strength & Weakness Kemasan COOK D/E/C/O 

Analisis kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) kemasan kemasan 

“COOK D/E/C/O” dari LOCK & LOCK adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Analisis Strength & Weakness kemasan COOK D/E/C/O 
Analisis Kemasan “COOK D/E/C/O” LOCK & LOCK 

Strength 

1. Bentuk kemasan balok memiliki kelebihan dalam proses 
distribusi dan penyimpanan di gudang. 

2. Warna yang digunakan ada beberapa macam, disesuaikan dengan 
warna produk yang dikemas. 

3. Menggunakan kemasan sekunder plastik bubble wrap yang 
melindungi produk panci. 

4. Kombinasi warna, gambar, ornamen, bentuk font serasi satu 
dengan yang lain. 

5. Arah gelombang yang digunakan sudah sesuai dengan fungsi 
kemasan yaitu untuk display. 

Weakness 

1. Gambar produk panci yang dikemas tidak lengkap, belum ada 
tampak perspektif (depan-samping-atas). 

2. Label informasi pada kemasan yang sedikit membuat kemasan 
menjadi kurang informatif. 

3. Tidak terdapat pegangan pada kemasan. 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

3.5 Penyajian Data 

Dari hasil reduksi data, penulis mendapat beberapa poin penting yang 

disajikan dalam sebuah tabel penyajian data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Tabel Penyajian Data 
 Penyajian Data 

Produk 

1. Produk panci teflon JM 3PCS SET ini adalah “Made in 
Indonesia”. 

2. Perusahaan ini menjual produk peralatan memasak dengan mutu 
dan kualitas yang bagus. 

Marketing 

1. UD. Jaya Mandiri mempunyai SDM yang baik, sehingga produk 
ini memiliki nilai dan fungsi yang bagus dan baik untuk 
konsumen. 

2. Perusahaan ini juga memberikan garansi produk dengan 
mengganti barang yang rusak dengan barang baru apabila barang 
tersebut rusak sebelum 10 bulan angsuran. 

Kemasan 

1. Mempunyai  bentuk balok dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 
26 cm, dan tinggi 15 cm. 

2. Bentuk kemasan balok memiliki kelebihan dalam proses 
distribusi dan penyimpanan di gudang. 

3. Kemasan sekunder yang digunakan adalah plastik bubble wrap 
untuk melindungi produk secara langsung. 

4. Ada empat penarik perhatian utama pada desain kemasan yaitu: 
Warna, Struktur Fisik atau Bentuk, Simbol dan Angka, Tipografi. 

5. Arah gelombang yang digunakan sudah sesuai dengan fungsi 
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kemasan. 

Visual 
Kemasan 

1. Desain yang sangat kontras sekali perbedaannya antara font yang 
kaku dan ornamen floral yang digunakan. 

2. Kombinasi warna, gambar, ornamen, bentuk font serasi satu 
dengan yang lain. 

3. Warna yang digunakan ada beberapa macam, disesuaikan dengan 
warna produk yang dikemas. 

4. Warna kemasan yang digunakan sama dengan produk yang 
dikemas. 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Dari tabel penyajian data diatas, penulis menganalisa kembali dan 

memperoleh beberapa poin penting yang akan dimunculkan dalam kemasan JM 

3PCS SET, berikut adalah tabel analisanya: 

Tabel 4.6 Tabel Analisa Penyajian Data 
 Keterangan 

Bentuk 
Kemasan 

1. Menggunakan bentuk persegi panjang (balok). 

Informasi 

1. “Made In Indonesia” 
2. Fungsi produk panci 
3. Mutu 
4. Garansi  

Fungsi 
Kemasan 

1. Primer 
2. Sekunder

Visual Desain 

1. Warna 
2. Gambar 
3. Ornamen 
4. Font 

Arah Serat/ 
Gelombang 

1. Sejajar dengan ukuran terpendek dari kemasan. 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

3.6 Verifikasi 

Dari data-data yang sudah didapatkan diatas dapat ditarik kesimpulan : 

1. Bentuk kemasan menggunakan bentuk persegi panjang layaknya balok 

dapat mempermudah dalam proses distribusi dan penyimpanan. 
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2. Informasi pada kemasan meliputi “made in Indonesia”, fungsi produk 

panci, mutu, dan garansi produk. 

3. Kemasan sekunder menggunakan plastik bubble wrap untuk melindungi 

produk secara langsung. 

4. Warna yang digunakan pada kemasan serasi dengan warna produk yang 

dikemasnya. 

5. Menggunakan visual desain yang serasi antara warna, gambar, ornamen, 

dan font. 

 

3.7 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Metode ini dimaksudkan untuk mencari kelemahan dari produk kompetitor 

untuk diubah menjadi kekuatan bagi kemasan produk yang akan di desain ulang. 

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa kekuatan yang akan 

membantu dalam proses perancangan penelitian. Adapun hasil analisis SWOT 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Analisis SWOT 
 
 

 
 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strength 
1. Bentuk kemasan 

menggunakan bentuk 
persegi panjang 
layaknya balok dapat 
mempermudah dalam 
proses distribusi dan 
penyimpanan. 

2. Informasi pada 
kemasan meliputi 
“made in Indonesia”, 
fungsi produk panci, 
mutu, dan garansi 
produk. 

3. Kemasan sekunder 

Weakness 
1. Kekuatan kemasan 

yang dinilai kurang 
bagus karena arah 
gelombang yang 
digunakan adalah 
memanjang ke 
samping, sedangkan 
posisi penyimpanan 
adalah PDP terletak 
dibagian atas. 

2. Desain visual yang 
kurang elegan, 
membuat harga yang 
dipatok terasa tidak 
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      Eksternal 
 
 
 

menggunakan plastik 
bubble wrap untuk 
melindungi produk 
secara langsung. 

4. Warna yang digunakan 
pada kemasan serasi 
dengan warna produk 
yang dikemasnya. 

5. Menggunakan visual 
desain yang serasi 
antara warna, gambar, 
ornamen, dan font.

cocok dengan kemasan 
yang dipakai. 

3. Label informasi pada 
kemasan yang sedikit 
membuat kemasan 
menjadi kurang 
informatif. 

4. Tidak terdapat 
pegangan pada 
kemasan. 

Opportunity 
1. Gambar produk panci 

yang dikemas tidak 
lengkap, belum ada 
tampak perspektif 
(depan-samping-atas). 

2. Label informasi pada 
kemasan yang sedikit 
membuat kemasan 
menjadi kurang 
informatif. 

3. Tidak terdapat 
pegangan pada 
kemasan. 

Strategi S-O 
Merancang desain visual 
kemasan dengan 
menambahkan label 
informasi yang meliputi 
“made in Indonesia”, 
fungsi produk panci, 
mutu, dan garansi 
produk. 
 

Strategi W-O 
Mengembangkan desain 
kemasan dengan 
memberi pegangan, dan 
desain visual kemasan 
yang lebih baik. 
 

Threat 
1. Bentuk kemasan balok 

memiliki kelebihan 
dalam proses distribusi 
dan penyimpanan di 
gudang. 

2. Warna yang 
digunakan ada 
beberapa macam, 
disesuaikan dengan 
warna produk yang 
dikemas. 

3. Menggunakan 
kemasan sekunder 
plastik bubble wrap 
yang melindungi 
produk panci. 

4. Kombinasi warna, 
gambar, ornamen, 
bentuk font serasi satu 

Strategi S-T 
Merancang kemasan 
sekunder untuk 
melindungi produk agar 
tidak terjadi kontak 
langsung dengan 
kemasan primer. 

Strategi W-T 
Merancang arah 
gelombang pada kemasan 
agar memberikan 
kekuatan yang lebih baik 
agar sesuai dengan fungsi 
dan tujuan kemasan. 
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dengan yang lain. 
5. Arah gelombang yang 

digunakan sudah 
sesuai dengan fungsi 
kemasan yaitu untuk 
display. 

Strategi Utama 

Merancang desain visual kemasan dengan 
menambahkan label informasi, kemasan sekunder, 
gelombang pada kemasan agar memberikan kekuatan 
yang lebih baik, dan mengembangkan desain kemasan 
dengan memberi pegangan, dan desain visual 
kemasan yang lebih baik untuk panci teflon “JM 
3PCS SET” dari UD. Jaya Mandiri.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

3.8 Unique Selling Preposition (USP) 

Dengan menambahkan pegangan pada kemasan mampu mempermudah 

membawa kemasan saat dibawa. Dan juga dengan menggunakan desain visual 

kemasan yang serasi antara teks, warna, background, dan ornamen diharapkan 

dapat meningkatkan citra visual di mata konsumen. 

Selain itu, model pemasarannya pun berbeda, sales marketing akan 

melakukan demo memasak kepada calon konsumen menggunakan produk-produk 

dari UD. Jaya Mandiri. Dalam demo tersebut calon konsumen dapat langsung 

melakukan tanya-jawab dan bisa langsung mengetahui fungsi dan keunggulan dari 

produk tersebut. Hal ini tidak didapatkan apabila membeli produk yang ada di 

pasar swalayan. 

 

3.9 Keyword 

Berikut adalah pemilihan keyword yang diambil berdasarkan data hasil dari 

analisa USP, STP, dan analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti: 
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Gambar 4.7 Analisis Keyword 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pada gambar 4.7 menunjukkan proses pemilihan kata kunci atau keyword 

dalam upaya pengembangan kemasan panci teflon UD. Jaya Mandiri. 

Berdasarkan hasil proses pencarian keyword ditemukan kata kunci “Luxury”. Kata 

“Luxury” selanjutnya akan dideskripsikan lebih lanjut untuk menjadi dasar 

konsep pengembangan kemasan panci teflon JM 3PCS SET. 

 

Value 

Elegant 

Informative 

Durable 

Spare 

Flexible 

SIMPLE 

PRECIOUS 

STRONG 

Analisa SWOT: 
1. Merancang desain visual 

kemasan dengan 
menambahkan label informasi, 
kemasan sekunder, gelombang 
pada kemasan agar 
memberikan kekuatan yang 
lebih baik. 

2. Mengembangkan desain 
kemasan dengan memberi 
pegangan, dan desain visual 
kemasan yang lebih baik. 

USP: 
1. Membuat kemasan mudah 

untuk dibawa. 
2. Menggunakan desain visual 

kemasan yang serasi antar 
atribut yang digunakan. 

STP: 
1. Activity : Kegiatan yang tidak 

terlalu padat. 
2. Interest : Menyukai produk 

yang bagus dan awet. 
3. Opinion : Desain kemasan 

yang tidak berbanding lurus 
dengan harga yang 
ditawarkan. 

MAGNIFICENT 

LUXURY 

Power 
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3.10 Deskripsi Konsep 

Pada hasil analisa keyword diatas, didapatkan bahwa keyword yang akan 

digunakan dalam perancangan ini adalah “luxury”. Keyword inilah yang menjadi 

dasar konsep pengembangan kemasan panci teflon UD. Jaya Mandiri. 

Bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, luxury mempunyai arti, 

“kemewahan”. Menurut kamus-internasional.com luxury mempunyai arti 

“Sesuatu yang sangat memuaskan selera” dan “Apa pun yang menyenangkan 

indera”. Sedangkan dalam www.apaarti.com mewah mempunyai arti “Mewah 

berarti serba banyak; serba indah; serba berlebih (biasanya tentang barang dan 

cara hidup yang menyenangkan)”. 

Dalam hal ini luxury yang dimaksud penulis adalah sesuatu serba indah 

yang memuaskan selera dan menyenangkan indera. 

 

Gambar 4.8 Warna ungu (purple) dan nila (violet) 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Warna kemasan yang akan dibuat didominasi dengan warna ungu agar 

sesuai dengan keyword yang didapatkan dan sesuai dengan warna produk panci 

yang dikemas, sebagaimana dijelaskan oleh Anne Dameria (2007:38), warna ungu 

yang lebih didominasi warna merah adalah warna yang kuat dan mencerminkan 

kemuliaan, keagungan dan kemewahan sehingga warna ini banyak dipakai dalam 

simbol kerajaan. Sedangkan warna ungu yang cenderung ke biru memiliki 
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karakter yang hikmat yang banyak dipakai untuk melambangkan dukacita, agama 

atau sesuatu yang sakral. 

Dalam keluarga ungu (purple) terdapat 2 kategori besar, yaitu ungu (purple 

/ ungu kemerahan) dan nila (violet / ungu kebiruan). 

 

3.11 Alur Perancangan Karya 

Berikut adalah alur perancangan karya untuk proses pembuatan kemasan 

panci teflon “JM 3PCS SET” dari UD. Jaya Mandiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4.9 Alur Perancangan Karya 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Pengumpulan Data: 
1. Observasi 
2. Wawancara 
3. Dokumentasi 
4. Studi Literatur 
5. Studi Eksisting 
6. Studi Kompetitor

Rumusan Masalah Latar Belakang 

USP 
Analisis SWOT 

STP 

Konsep Perancangan Kreatif: 

 Tujuan Kreatif 

 Strategi Kreatif 
1. Tipografi 
2. Warna 
3. Foto / image 
4. Label Informasi 
5. Bentuk Kemasan 
6. Pegangan Kemasan 
7. Kertas Duplex 
8. Kertas Gelombang (Flute) 
9. Kemasan Sekunder 

Final Desain Kemasan 

Keyword 
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3.12 Konsep Perancangan Kreatif 

Konsep perancangan kreatif merupakan hasil dari proses analisa USP, 

STP, dan SWOT. Konsep perancangan ini selanjutnya akan digunakan dan 

diterapkan pada implementasi final desain kemasan. 

4.10.1 Tujuan Kreatif 

Tujuan kreatif ini adalah untuk mendapatkan desain kemasan yang lebih 

menarik dan juga untuk mendapatkan bentuk kemasan yang lebih terkesan mewah 

baik dari segi bentuk dan kekuatan. Dengan menggunakan desain yang tepat, 

maka dapat meningkatkan nilai dari produk tersebut. 

Desain kemasan pada konsep ini akan dibuat sesuai dengan keyword yang 

telah dipilih yaitu perancangan desain dengan konsep kemewahan (luxury). Dalam 

konsep kemawahan ini akan memunculkan kesan serba indah yang memuaskan 

selera dan menyenangkan indera. Dengan membuat kemasan lebih bagus dan 

kuat, diharapkan dapat meningkatkan citra produk panci teflon JM 3PCS SET 

dimata konsumen. 

4.10.2 Strategi Kreatif 

Sebagai upaya mengembangkan kemasan panci teflon “JM 3PCS SET” 

diperlukan strategi kreatif dalam perancangan desain kemasan ini menggunakan 

beberapa elemen desain yaitu, tipografi, warna, foto/image, informasi produk. 

Dan juga dengan cara menambah dan memperbaiki beberapa bagian dari 

kemasan, diantaranya menambah pegangan pada kemasan, dan menambah 

kemasan sekunder. Dan juga memperbaiki arah kertas gelombang (flute) yang 

digunakan. Serta menggunakan kertas duplex yang sama dengan sebelumnya. 
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Strategi kreatif selanjutnya akan disesuaikan dengan konsep yang telah 

ditentukan sebelumnya yaitu kemewahan (luxury). Unsur-unsur yang digunakan 

dalam strategi kreatif ini adalah: 

i. Tipografi 

Jenis tipografi yang digunakan untuk nama produk JM 3PCS SET adalah 

jenis sans serif, dengan tipe Bahnschrift. Jenis tipografi ini dipilih karena 

mempunyai sifat tegas dan jelas, karena digunakan untuk nama produk. 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Bahnschrift Font 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Sedangkan untuk font untuk beberapa informasi produk menggunakan tipe 

font Arial untuk lebih memudahkan dalam membaca informasi. 

 

Gambar 4.11 Arial Font 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

ii. Warna 

Warna yang dipilih untuk digunakan pada desain visual kemasan “JM 

3PCS SET” tetap menggunakan background warna putih dan ungu. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Gambar 4.12 Prosentase Warna Background 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Warna ungu dipilih untuk menggambarkan warna produk panci teflon 

yang dikemasnya. Selain itu, warna ungu disini juga sesuai dengan keyword yang 

digunakan yaitu luxury atau kemewahan. 

Begitu juga dengan warna pada tulisan “JM 3PCS SET” dirubah menjadi 

warna hitam 100% dengan outline berwarna putih untuk memperjelas tulisan. 

iii. Foto / Image 

Menggunakan gambar produk yang dikemas, yaitu panci teflon JM 3PCS 

SET sebagai background pada bagian PDP (Primary Display Panel). 

 

Gambar 4.13 Gambar Produk Panci JM 3PCS SET 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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Dan juga menggunakan beberapa gambar masakan untuk memberikan info 

tentang contoh masakan apa saja yang dapat dibuat oleh produk panci JM 3PCS 

SET yang dikemas. 

 

Gambar 4.14 Gambar Contoh Masakan 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Serta penggunaan ornamen yang berbentuk sayuran untuk memenuhi 

ruang kosong background pada PDP dengan komposisi warna hitam 30% agar 

tidak mengganggu foto produk panci. 

 

Gambar 4.15 Ornamen Sayuran 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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iv. Label Informasi 

Informasi produk yang dimunculkan dalam desain visual kemasan panci 

teflon JM 3PCS SET adalah sebagai berikut: 

a. Keunggulan dari produk panci tersebut, 

 

Gambar 4.16 Informasi Keunggulan Produk Panci 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

b. Informasi isi produk yang dikemas,  

 

Gambar 4.17 Informasi Isi Produk 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

c. Dapat digunakan untuk beberapa jenis kompor, 

 

Gambar 4.18 Informasi Jenis Kompor 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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d. Ukuran produk, garansi dan “Made in Indonesia”. 

 

Gambar 4.19 Informasi Ukuran, Garansi dan “Made in Indonesia” 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

v. Bentuk Kemasan Tersier 

Kemasan tetap menggunakan bentuk balok seperti kemasan JM 3PCS SET 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mulai dari proses 

pembuatan kemasan, dan distribusi. Dengan ukuran 46 cm x 26 cm x 15 cm, agar 

sesuai dengan ukuran produk dan memberi ruang untuk penempatan kemasan 

sekunder. 

 

Gambar 4.20 Bentuk Kemasan Tersier 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

vi. Pegangan Kemasan 

Penambahan pegangan pada kemasan ini dimaksudkan agar kemasan 

dengan ukuran seperti ini lebih mudah untuk dibawa atau dijinjing. Dengan 
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adanya penambahan pegangan pada kemasan ini diharapkan dapat memberi nilai 

lebih pada kemasan, dan membuat kemasan dengan ukuran yang tidak kecil ini 

lebih terasa mewah ditangan konsumen karena adanya pegangan tersebut. 

 
Gambar 4.21 Pegangan Kemasan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

vii. Kertas Duplex 

Kertas duplex yang digunakan sama persis dengan yang digunakan oleh 

kemasan sebelumnya yaitu 250 gsm. Kertas dengan ukuran ini dirasa sudah cukup 

kuat untuk membuat kemasan yang kokoh dan dapat melindungi produk. Dilihat 

dari harga dan kekuatan, kertas dengan ukuran 250 gsm ini sudah dapat membuat 

produk yang dikemasnya aman. 

viii. Kertas Gelombang (Flute) 

Dalam strategi pembuatan kemasan ini menggunakan kertas gelombang 

jenis E flute untuk melapisi kertas duplex 250 gsm untuk mendapat kekuatan yang 

bagus. Dengan memperbaiki arah gelombang pada kemasan sebelumnya 

diharapkan dapat membuat kemasan ini menjadi lebih kuat. 

ix. Kemasan Sekunder 

Kemasan sekunder dibuat untuk melindungi produk dari goyangan yang 

terjadi pada saat proses distribusi untuk meminimalisir kerusakan pada produk.  
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Gambar 4.22 Kemasan Sekunder 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

Karena produk yang dikemas bukan termasuk barang murah, maka 

penambahan kemasan sekunder dapat menjadi daya tarik tersendiri bila 

dibandingkan tanpa memakai kemasan sekunder. Dengan adanya kemasan 

sekunder sebagai pelindung produk secara langsung diharapkan produk menjadi 

lebih aman dalam segala proses distribusi bila dibandingkan tanpa menggunakan 

kemasan sekunder sebagai pengaman produk secara langsung. 

 

3.13 Final Desain Kemasan 

Dari semua konsep perancangan karya penulis dapat membuat sebuah 

konsep final dari sebuah desain kemasan panci teflon JM 3PCS SET, yang 

selanjutnya akan diwujudkan dalam implementasi karya. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Implementasi karya adalah bentuk digitalisasi dari konsep rancangan karya 

desain kemasan. Dari beberapa strategi kreatif yang telah dikumpulkan 

selanjutnya akan dijadukan satu dalam bentuk desain kemasan panci teflon JM 

3PCS SET. 

 

3.14 Primary Display Panel (PDP) 

Desain PDP menggunakan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hitam, dan 

ungu. Dengan menggunakan background gambar outline beberapa sayur untuk 

mengisi kekosongan tanpa membuat menjadi semakin ramai.  

 

Gambar 5.1 Desain PDP 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 Tulisan JM 3PCS SET, isi produk yang dikemas, keunggulan produk 

panci, dan untuk kompor jenis apa saja produk panci yang dikemas ini dapat 
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digunkan, terletak pada bagian sebelah kiri dari PDP dengan menggunakan warna 

hitam agar tampak jelas. Dan ada ukuran produk panci 24 cm, garansi 10 bulan, 

dan tulisan “Made in Indonesia” dengan warna hitam terletak di pojok kanan 

bawah. 

 

3.15 Desain Pegangan Kemasan 

Model kuncian dibagian atas ini berfungsi untuk memberikan kekuatan 

pada saat diangkat. Agar pada saat diangkat, tutup pada kemasan ini tidak mudah 

terbuka. Ada juga tulisan JM 3PCS SET, informasi isi produk yang dikemas, dan 

keunggulan yang dimiliki produk panci tersebut. 

  

 

Gambar 5.2 Desain Pegangan Kemasan 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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3.16 Desain Kuncian Kemasan 

Model desain kuncian kemasan menggunakan sistem autolock. Tipe ini 

digunakan agar kemasan mempunyai kekuatan yang maksimal. Autolock ini 

sangat berguna pada kemasan yang menggunakan pegangan. 

 

 

Gambar 5.3 Desain Kuncian Kemasan 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

3.17 Desain Kemasan Primer 

Kemasan primer menggunakan plastik bubble wrap, dengan dibalut 

kemasan sekunder untuk membuat produk panci tidak mudah goyang saat didalam 

kemasan tersier. 

 

Gambar 5.4 Desain Kemasan Primer 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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3.18 Desain Final Kemasan 

Berikut adalah desain final keseluruhan dari kemasan panci teflon JM 

3PCS SET. 

 

 

Gambar 5.5 Desain Final Kemasan 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

3.19 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari pengembangan kemasan panci teflon UD. Jaya Mandiri sebagai 

upaya meningkatkan citra, adalah sebagai berikut : 

1. Kemasan panci hasil pengembangan seperti ini cocok digunakan untuk 

kemasan-kemasan lokal yang saat ini model desain yang digunakan masih 

banyak yang sangat mencolok dalam segi warna. 

2. Penggunaan teknik digital dengan konsep mewah dan penggunaan desain 

yang terkesan minimalis dapat menumbuhkan rasa penasaran konsumen, 

dan dapat menjadi media iklan yang menarik. 

3. Penggunaan pegangan pada kemasan yang berukuran agak besar dapat 

membantu konsumen. 

 

3.20 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan 

desain kemasan panci teflon JM 3PCS SET, terdapat beberapa saran yang 

diberikan demi pengembangan kemasan-kemasan lain agar lebih baik : 

1. Pemilihan model desain kemasan harus sesuai dengan konsep kemasan yang 

akan dibuat, dan harus sesuai dengan produk yang dikemas. 

2. Informasi pada kemasan haruslah menggambarkan produk yang dikemas. 
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