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ABSTRAK 

 

UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur  merupakan badan pemerintah yang menangani UKM ( Usaha 

Kecil Menengah) dalam bidang kemasan. Banyaknya produk-produk UKM yang 

muncul khususnya makanan dan minuman membuat para pelaku UKM harus 

memikirkan beberapa faktor yang dapat menaikkan penjual produk mereka di tengah 

ketatnya persaingan antara para pelaku UKM. Namun banyak para pelaku UKM yang 

masih kurang memperdulikan kemasan mereka sebagai salah satu sarana 

meningkatkan hasil penjualan mereka. 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan cara membuat perancangan 

desain label kemasan pada produk UKM dengan visual yang menarik dan sesuai 

dengan karakterisitik produk UKM tersebut. Sehingga kemasan tersebut dapat 

menjadi faktor meningkatnya penjualan produk UKM. 

Perancangan ini termasuk pembuatan desain label kemasan pada produk UKM. 

Proses pembuatan desain label kemasan ini melalui tahapan-tahapan tertentu agar 

layak dan sesuai dengan karakteristik produ UKM tersebut. Proses pembuatan desain 

label kemasan ini melalui tahapan-tahapan seperti observasi produk, gabar sketsa 

hingga menjadi komputerisasi atau digital. 

Kata Kunci : Perancangan, Desain Label Kemasan, UKM Jawa Timur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemasan merupakan wadah untuk membungkus suatu produk yang mempunyai 

dua fungsi. Selain dapat melindungi produk dari kerusakan, kemasan juga salah satu 

faktor daya tarik suatu produk di beli oleh konsumen. Kemasan yang unik dan 

menarik dapat meningkatkan penjualan suatu produk. Tidak hanya sebatas daya tarik 

saja, namun desain kemasan juga membuat sebuah produk mempunyai identitas yang 

membuatnya berbeda dengan produk lain yang sejenis. 

Saat ini banyak sekali masyarakat yang berinisiatif dan mulai untuk membuat 

Usaha Kecil Menengah (UKM) terutama dalam bidang makanan dan minuman. 

Persaingan para UKM sangat ketat. Ketatnya persaingan tersebut dikarenakan oleh 

banyaknya produsen makanan dan minuman yang bersaing melalui produk unggulan 

masing-masing. Namun, masih banyak para UKM belum menyadari bahwa desain 

kemasan juga termasuk dalam faktor daya tarik calon konsumen untuk membeli 

produk mereka. Masih banyak pihak UKM yang mengemas produknya secara biasa 

saja. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman di 

Indonesia maka kerja praktik ini bertujuan untuk membuat desain label kemasan 

untuk produk UKM khususnya produk minuman kunir asem Hj.Maimunah di UPTI 

Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Timur. 

Dari permasalahan di atas, kerja praktik diharapkan dapat membantu UPT 

Makanan, Minuman dan Kemasan Disan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Timur dalam membuat desain kemasan produk UKM sebagai upaya menambah 

daya tarik dan meningkatkan penjualan produk UKM khususnya produk minuman 

kunir asem Hj.Maimunah. 

Laporan kerja praktik ini mengangkat tentang pembuatan desain kemasan produk 

makanan dan minuman yang ada di Indonesia khususnya produk UKM kunir asem 

Hj.Maimunah di UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan 
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Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pembuatan desain kemasan tersebut sebagai upaya 

menambah nilai jual dan meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Maka dari itu judul dari laporan kerja praktik ini adalah "Perancangan 

Desain Label Kemasan Produk Kunir Asem Hj.Maimunah Sebagai Upaya 

Meningkatkan Minat Konsumen". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

permasalahannya adalah "Bagaimana merancang desain label kemasan pada produk 

kunir asem Hj.Maimunah sebagai upaya meningkatkan minat konsumen?" 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan ini tidak terlalu meluas, maka perlu adanya 

batasan mengenai masalah, sebagai berikut :  

1. Pembuatan desain label kemasan pada produk kunir asem Hj.Maimunah. 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan laporan ini adalah untuk membuat 

label kemasan produk kunir asem Hj.Maimunah di UPTI Makanan, Minuman dan 

Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.  

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan menambah pengetahuan umum tentang pentingnya desain kemasan 

pada produk makanan dan minuman agar menambah daya tarik dan nilai jual produk 

makanan dan minuman tersebut. 

2. Dapat menjadi referensi umum yang ingin mengetahui pembuatan desain label 

kemasan pada produk makanan dan minuman. Khususnya dalam pembuatan desain 

label kemasan produk kunir asem Hj.Maimunah di UPTI Makanan, Minuman dan 

Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 
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1.5.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari laporan ini diharapkan dapat diaplikasikan pada produk 

kunir asem Hj.Maimunah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur dalam upaya pengenalan kepada UKM akan pentingnya sebuah 

desain kemasan pada sebuah produk. 

1.6 Pelaksanaan 

a. Detail Perusahaan 

Nama Perusahaan : UPTI MAKANAN, MINUMAN, DAN KEMASAN DINAS 

   PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI  

   JAWA TIMUR 

Jasa  : Desain Kemasan Produk Makanan dan Minuman 

Alamat  : Jl. Raya Trosobo Km 20 Taman Sidoarjo 61259 

Telepon   : (081) - 7884056 

Fax   : - 

E-mail  : uptimamin@gmail.com 

Website  : - 

b. Periode ' 

Tanggal pelaksanaan : 29 Juli 2019 s.d. 30 Agustus 2019 

Waktu    : 07.00 - 15.30 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika agar pembaca 

dapat memahami dengan mudah persoalan serta pembahasannya. Persoalan dan 

pembahasan dalam laporan kerja praktik ini terdiri dari beberapa bab dan terdapat 

penjabaran masalah : 

Pada bab pertama berisi tentang pembahasan perumusan dan penjelasan 

masalah umum, sehingga akan diperoleh suatu gambaran umum mengenai seluruh 

mailto:uptimamin@gmail.com
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penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di dalam bab tersebut menyangkut beberapa 

masalah yang meliputi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, Pelaksanaan dan Sistematika Penulisan Laporan. 

Pada bab kedua berisi tentang informasi umum perusahaan, yaitu menjelaskan 

tentang informasi menyangkut UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, seperti sejarah, tujuan, visi dan 

misi, struktu, tugas pokok dan fungsi, pelayanan dan alamat dari UPTI Makanan, 

Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

Pada bab ketiga membahas tentang landasan teori yang berisi teori penunjang 

yang diharapkan menjelaskan secara singkat mengenai teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh penulis.  

Pada bab keempat akan membahas tentang metode pelaksanaan kerja praktik, 

mulai dari teknik kerja hingga proses kerja yang dilakukan oleh penulis. 

Pada bab kelima berisikan penutup yang membahas tentang saran dan 

kesimpulan dari perancangan terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan  : UPTI Makanan, Minuman dan kemasan Dinas             

Perindustrian   dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 

Jasa   : Desain Kemasan Produk Makanan dan Minuman 

Alamat   : Jl. Raya Trosobo Km.20, Taman, Sidoarjo 

Telepon   : (031)-7884056 

E-mail   : uptimamin@gmail.com 

2.2 Latar Belakang Perusahaan 

Jawa Timur memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk industri 

makanan dan minuman terutama industri Unit Kecil Menengah (UKM). Produk 

UKM dengan jenis makanan dan minuman khususnya di Jawa Timur persaingannya 

semakin ketat dengan produk impor yang mempunyai kualitas yang lebih baik dan 

juga harga yang bersaing dengan produk UKM. Produk industri makanan dan 

minuman Jawa Timur memiliki beberapa kendala yaitu pemasaran, produksi, dan 

kemasan. 

Dalam upya untuk meningkatkan daya saing produk industri makanan, minuman, 

dan kemasan pemerintah provinsi Jawa Timur telah membentuk UPTI Makanan, 

Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 

Dengan berdirinya UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Timur membuka kesempatan untuk setiap perusahaan 

yang berskala besar, menengah dan kecil yang bergerak di bidang  makanan dan 

minuman untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. 

 

 

mailto:uptimamin@gmail.com
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2.3 Visi dan Misi  

1. Visi : 

Jawa Timur sebagai pusat industri makanan, minuman dan kemasan terkemuka, 

 berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak utama 

perekonomian  dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Misi : 

a. Meningkatkan pelayanan publik. 

b. Meningkatkan pembinaan dibidang industri makanan, minuman dan kemasan. 

c. Meningkatkan pengembangan teknologi di bidang industri makanan, minuman 

 dan kemasan. 

d. Meningkatkan kegiatan pelayanan teknis dibidang industri makanan, minuman 

 dan kemasan. 

2.4 Sasaran  

1. Industri besar, menengah, kecil, dan sentra UKM makanan dn minuman 

2. instansi terkait, BUMN, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, asosiasi makanan, 

minuman, dll. 

2.5 Tujuan 

a. meningkatkan pelayanan publik. 

b. meningkatkan daya saing produk industri makanandan minuman. 

c. mingkatkan kualitas dan tampilan desain kemasan produk makanan dan 

minuman. 

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

e. meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan para pelaku usaha industri 

makanan dan minuman melalui kegiatan pelatihan. 

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

nilai produksi industri makanan dan minuman. 

g. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri makanan, minuman 

dan kemasan. 
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2.6 Tugas Pokok dan Fungsi 

UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan teknis, 

pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, 

ketatausahaan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 

133 tahun 2008. Susunan organisasinya terdiri atas : 

1. Kepala UPT 

Kepala UT mempunyai tugas mengkoordinasi, mengawasi dan 

mengendalikanpelaksanaan kegiatan pelayanan teknis, alih teknologi, pengembangan 

desain,  menyediakan sarana industri, ketatausahaan dan pelayanan 

masyarakat. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas Sub Bagian Tata Usaha melaksanaan pengelolaan :  

a. Surat-menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan. 

b. Administrasi kepegawaian. 

c. Administrasi keuangan. 

d. Perlengkapan dan peralatan kantor. 

e. Pelayanan masyarakat. 

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

3. Seksi Pelayanan Teknis 

Seksi Pelayanan Teknis memiliki beberapa tugas, yaitu melaksanakan : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang makanan, minuman dan 

 kemasan. 

b. Melaksanakan bimbingan teknologi industri makanan, minuman dan kemasan. 

c. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang industri makanan, minuman dan 

 kemasan. 

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

4. Seksi Pembinaan dan Pengembangan 

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas, yaitu : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidaang pembinaan dan 
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pengembangan industri 

b. Melaksanakan pengembangan teknologi dibidang industri makanan, minuman 

dan kemasan. 

c. Melaksanakan pembinaan dibidang industri makanan, minuman dan kemasan. 

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

 

UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan dalam bentuk konsultasi dan jasa 

pembuatan desain atu redesain kemasan dan label kemasan (merk, logo, label/etiket), 

pelayanan teknis kemasan fleksibel dan karton dan pelatihan/workshop, bimbingan 

teknis, dan lain sebagainya bagi UKM dari kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 

dan beberapa kota lain di provinsi di indonesia. Dalam ruang lingkup: 

a. Pembuatan konsep dan alternatif desain kemasan, brosur, liflet, dll. 

b. Pembuatan digital. 

c. Pembuatan contoh desain Mock Up/Dummy 

d. Dokumentasi. 

 

 Pelayanan desain dan merk kemasan memiliki tanggung jawab di bidang jasa 

pembuatan desain bagi UKM, antara lain: 

a. Desain kemasan 

b. Desain logo 

c. Pembuatan desain merk 

d. Desain label/etiket 

e. Pembuatan desain Mock up 

Selain itu, bagian desain merk dan kemasan juga memiliki tugas pada pelatihan di 

bidang kemasan produk makanan dan minuman, woekshop pengemasan, dan ten 

desain kemasan serta memiliki fasilitas mobil pelayanan keliling desain kemasan. Di 

bidang produksi kemasan, bagian pelayanan desain dan kemasan memiliki dua divisi, 

yaitu divisi karton dan divsi fleksibel. 
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Gambar 2. 1 Struktur kepemimpinan UPTI MAMIN & Kemasan 

Sumber: UPTI MAMIN & Kemasan, 2019 

 

 

 

Gambar 2. 2 Bagan struktur organisasi UPTI MAMIN & Kemasan 

Sumber: UPTI MAMIN & Kemasan, 2019 
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2.7 Arah dan Kebijakan 

1. Meningkatkan fasilitas, pembinaan dan pengembangan standarisasi industri, 

sistem manajemen umum serta pengendalian mutu produk. 

2. Meningkatkan fasilitas, pembinaan dan pengembangan desain produk industri. 

3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia industri, efisiensi dan 

produktivitasnya. 

4. Meningkatkan fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja/pendukung. 

6. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait/lembaga standarisasi, 

lembaga desain produk. 

2.8 Logo Instansi 

 

 

Gambar 2. 3 Logo Instansi 

Sumber: UPTI MAMIN & Kemasan, 2019 

 

1. Lambang daun berbentuk perisai, adalah lambang keamanan dan ketentraman 

serta  kejujuran melambangkan dasar dan keinginan hidup rakyat Jawa 

Timur yang  merupakan daerah yang aman. 

 

2. Gambar bintang dengan warna kuningemas, melambangkan Pancasila yang 

merupakan  dasar dan falsafah negara yang senantiasa dijunjung tinggi dan 
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selalu menyinari jiwa  rakyatnya khususnya jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

3. Gambar Tugu Pahlawan, melambangkan kepahlawanan, untuk melukiskan sifat 

dan  semangat kepahlawanan rakyat Jawa Timur khususnya Surabaya 

dalam mempertahankan kedaulatan dan wilayah tanah airnya. 

 

4. Gambar gunung berapi, melambangkan keteguhan dan kejayaan tekad Jawa 

Timur  dengan semangat yang dinamis, revolusionis dan pantang mundur 

dalam menyelesaikan revolusi menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur. 

Selain itu juga  menggambarkan bahwa wilayah Jawa Timur mempunyai 

banyak gunung-gunung  berapi. 

 

5. Gambar pintu gerbang  (candi), melambangkan cita-cita perjuangan serta 

keagungan  Jawa Timur di masa silam yang masih nampak dan sebagai 

lambang batas perjuangan  masa lampau dengan masa sekarang yang 

semangatnya tetap berada di tiap patriot  Indonesia yang berada di Jawa Timur. 

 

6. Gambar sawah dan ladang dengan warna kuning dan hijau, melambangkan 

kemakmuran yaitu bahwa Jawa Timur memiliki sawah-sawan dan ladang-ladang 

yang  merupakan sumber dan alat untuk mencapai kemakmuran. 

 

7. Gambar padi dan kapas, melambangkan sandang pangan yang menjadi 

kebutuhan  pokok rrakyat sehari-hari. Gambar padi berbutir 17 buah dan 

gambar 8 buah  melambangkan hari tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu 

tanggal 17 Agustus. 

 

8. Gambar sungai yang bergelombang, melambangkan bahwa Jawa Timur 

mempunyai  banyak sungai yang mengalir dan mengairi sawah-sawah dam 

sumber-sumber  kemakmuran yang ada di Jawa Timur. 
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9. Gambar roda dan rantai, melambangkan situasi Jawa Timur pada masa sekarang 

yang  sudah mulai pesat pembangunan pabrik-pabrik dan lain-lain dalam 

rangka  pembangunan Jawa Timur di bidang industri. Dan juga melambangkan 

pula tekad yang  tak kunjung padam serta rasa ikatan persahabatan yang biasa 

ditunjukan oleh rakyat  Jawa Timur. 

 

10. Gambar pita dengan tulisan JER BASUKI MAWA BEYA mengandung makna 

bahwa  untuk mencapai kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Kemasan 

3.1.1 Pengertian Kemasan 

 Kemasan adalah sebuah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, material, 

warna, struktur, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan memasukkan 

informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk 

membungkus, melindungi, mengirim, menyimpan, dan membedakan dari produk satu 

dengan produk lainnya. Menurut Kotler & Keller (2009:27), pengemasan adalah 

kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. 

Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembunkus 

untuk produk. Fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk yang ada di 

dalamnya. Namun, sekarang kemasan berkembang menjdi faktor yang cukup penting 

seagai alat pemasaran (Rangkuti, 2010:132) 

3.1.2 Fungsi Kemasan 

 Sebuah perusahaan sangat memperhatikan pembunkus suatu produk sebagai 

suatu hal yang penting dalam faktor pemasaran. Perusahaan berfikir bahwa 

pembungkus bukan hanya sebagai alat untuk melindungi produk, tetapi jauh lebih 

luas lagi. Kemasan memiliki dua fungsi yaiu : 

1. Fungsi protektif 

Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim saluran distribusi, dan 

prasarana transportasi yang semua berimbas  pada pengemasan. Dengan 

pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu menanggung resiko 

pembelian produk rusak atau cacat. 

2. Fungsi promosional 

Kemasan memiliki peran yang pada umumnya dibatasi pada perlindungan 

produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. 
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Perusahaan mempetimbangkan ukuran, warna, dan penampilan pada kemasan 

produknya. 

 

Menurut Kotler (1999:228), terdapat empat fungsi kemasan sebagai suatu alat 

pemasaran, yaitu : 

 

1. Self service, kemasan berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, 

dimana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, memberi kesan 

menyeluruh yang mendukung produk dan meyakinkan konsumen. 

2. Consumer offluence, konsumen mau dan bersedia membayar lebih demi 

kemudahan, penampilan, ketergantungan dan prestise yang dimiliki oleh 

kemasan yang baik. 

3. Company and brand image, perusahaan memahami kekuatan yang dimiiki 

kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen 

mengenali perusahaan atau merk produk hanya dari kemasan. 

4. Inovational opportunity, kemasan yang inovatif akan sangat bermanfaat bagi 

konsumen dan juga memberi keuntungan bagi perusahaan. 

 

Selain berfungsi sebagai akat pemasaran, kemasan juga mempunyai fungsi 

lain yaitu : 

 

1. Kemasan melindungi produk pada saat dalam pergerakan. Salah sat fungsi 

dasar kemasan adalah untuk menguangi terjadinya kerusakan, busuk atau 

kehilangan. 

2. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian 

konsumen dan memperkuat citra produk. 

3. Gabungan antara keduanya yaitu marketing dan logistik. 

3.1.3 Tujuan kemasan  

 Kemasan dan label kemasan mempunyai beberapa tujuan yaitu : 
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1. Physical Production. Melindungi objek dari getaran, guncangan, suhu, 

tekanan dan sebagainya. 

2. Barrier Protection. Melindungi dari hambatan oksigen, debu, uap air, dan 

sebagainya. 

3. Information Transmission. Informasi tentang cara penggunaan daur ulang, 

transportasi, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan 

atau label. 

4. Reducing Theft. Kemasan yang dapat di tutup kembali akan membantu dalam 

pencegahan pencurian. Kemasan juga bisa sebagai perangkat anti-pencurian. 

5. Marketing. Kemasan dan label kemasan dapatdigunakan sebagai pendorong 

calon konsumen untuk membeli produk tersebut. 

6. Convenience. Kemasan menambahkan kenyamanan dalam distribusi, 

penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, penggunaan dan digunakan 

kembali. 

7. Containment or Agglomeration. Benda-benda kecil dikelompokkan bersama 

dalam satu paket agar terwujudnya efisiensi transportasi dan penanganan. 

3.1.4 Jenis-jenis Kemasan 

Berdasarkan struktur isi, kemasan dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain : 

1. Kemasan primer, yaitu bahan kemasan langsung membungkus isi produk atau 

bahan pangan seperti contoh : kaleng susu, botol minuman, dll. 

2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya adalah untuk 

melindungi kelompok kemasan lain yang berada didalamnya, seperti misalnya 

kotak karton yang mewadahi minuman kaleng atau bungkus makanan ringan. 

3. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk 

menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier dan kuarter pada 

umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan atau 

pengiriman. 

 

Berdasarkan frekuensinya, kemasan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : 
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1. Kemasan sekali pakai (disposable), yaitu kemasan yang lansung dibuang setelah 

satu kali pakai. Seperti contoh bungkus plastik, bungkus permen, karton dus, 

makanan dan minuman kaleng, dll. 

2. Kemasan yang dapat dipakai berkali-kali (Multi Trip), yaitu kemasan yang 

sering kali tidak dibuang langsung oleh konsumen. Akan tetapi dikembalikan 

lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik, seperti 

contohnya botol minuman, galon minuman isi ulang, botol kecap, dll. 

3. Kemasan yang tidak dibuang (Semi Disposable). Kemasan ini biasanya 

digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. 

Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, berbagai jenis botol, dll. 

 

Berdasarkan tingkat kesiapan pakainya, kemasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  

 

1. Kemasan siap pakai, yaitu bahan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang 

telah sempurna sejak pertama kali keluar dari pabrik. Seperti contoh wadah 

botol, kaleng, dan lain sebagainya. 

2. Kemasan siap dirakit. Yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan 

sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder 

fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, alumunium foil atau plastik. 

3.2 Label Kemasan 

3.2.1 Pengertian Label Kemasan 

Label kemasan adalah tulisan, tag, gambar dan pengertian lain yang dicetak atau 

dicantumkan dengan cara apapun pada suatu wadah atau kemasan. Label kemasan 

juga memberikan suatu kesan pada suatu barang atau produk yang ada di dalam 

kemasan tersebut. Tujuan dari label kemasan secara garis besar adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Memberikan informasi tentang isi produk yang ada di dalam kemasan tanpa 

membuka kemasannya. 
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2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal 

yang berkaitan produk yang mereka produksi. 

3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen dalam penggunaan suatu produk. 

4. Sarana promosi bagi produsen. 

5. Melindungi dan menjaga kualitas produk lebih lama. 

3.2.2 Isi Label Kemasan 

hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan yaitu sebagai berikut : 

a. Nama produk 

Di samping nama bahan pangannya, nama dagang juga dapat dicantumkan. 

b. Daftar bahan yang digunakan 

Bahan-bahan atau komposisi yang digunakan harus dicantumkan secara lengkap 

c. Berat bersih atau isi bersih 

Berat bersih dinyatakan satuan metrik. Untuk makanan padat dinyatakan dengan 

 satuan berat, sedangkan makanan cair dengan satuan volume. 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi 

Produsen harus mencamtumkan nama dan alamat pabrik atau tempat dibuatnya 

 produk tersebut. 

e. Keterangan tentang halal 

Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 

 terlarang atau haram menurut hukum-hukum agama islam. 

f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. 

Label kemasan harus juga terdapat tanggal yang menjelaskan produk masih 

kondisi  baik sebelum tanggal tersebut. 

g. Nomor pendaftaran 

Agar produk makanan bisa diedarkan, label kemasan harus disertai nomor 

registrasi  pangan. 

h. Kode produksi 

Kode produksi menyangkut tanggal, bulan, dan tahun saat suatu produk diolah. 

Kode  produksi memberi penjelasan singkat mengenai proses produksi makanan. 
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i. Penggunaan, penyajian, penyimpanan, dan pemanfaatan 

Label kamsan juga disertakan penjelasan tentang tata cara penyimpanan, 

penyajian,  dan penggunaan produk tersebut. 

3.3 Desain 

3.3.1 Definisi Desain 

Desain adalah suatu perencanaan yang dilakukan yang dilakukan sebelum 

merancang suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Secara estimologis istilah 

desain berasal dari bahasa inggris, yaitu "design" yang artinya reka rupa, rencana atau 

rancangan. Di dalam proses desain akan mempertimbangkan aspek estetika, fungsi 

dan berbagai aspek lain yang diperoleh dari riset dan pemikiran. 

3.3.2 Unsur Desain 

Dalam upaya untuk menunjang dan memaksimalkan hasil dari desain yang 

dihasikan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Semua unsur tersebut tidak 

harus dikombinasikan secara bersamaan dalam satuu desain. Tergantung dari hasil 

yang diinginkan, terkadang ada sebagian unsur yang harus di prioritaskan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut unsur-unsur yang desain dan prinsipnya : 

 

1. Garis (Line) 

Garis adalah sebuah desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik 

lainnya. Garis tidak mempunyai kedalaman dan hanya memiliki ketebalan dan 

panjang, oleh sebab itu garis disebut sebagai elemen satu dimensi. Garis memiliki 

banyak variasi bentuk. Bentuk itu sendiri memiliki makna-makna yang berbeda dari 

setiap bentuknya : 

 

a. Garis lurus, biasanya diidentifikasikan dengan kesan kaku. 

b. Garis lengkung, penggunaan garis lengkung biasanya memberikan kesan 

lembut, lentur dan luwes. 

c. Garis zigzag, dimaknai sebagai garis yang keras sekaligus dinamis. 
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d. Garis tidak beraturan, memiliki kesan fleksibel dan informal 

e. Garis horizontal, melambangkan kesan pasif. 

f. Garis vertikal, memiliki kesan stabil. 

g. Garis diagonal, mempunyai makna aktif, dinamis dan menarik perhatian. 

 

2. Bidang (Shape) 

Bidang adalah segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. 

Bidang dapat berupa bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, elips 

dan sebagainya. Bidang geometris memiliki kesan yang formal, sedangkan bidang 

non geometris memiliki kesan informal dan lebih dinamis. 

 

3. Tekstur (Texture) 

Tekstur adalah nilai halus dan kasarnya sebuah benda. Sebutan lain dari tekstur 

adalah nilai raba. Penggunaannya dapat dibuat secara maya untuk memberikan kesan 

dan karakter. Dalam sebuah desain komunikasi visual, tekstur sering digunakan untuk 

mengatur keseimbangan dan kontras. Tekstur juga bisa dikategorikan sebagai corak 

seperti penggunaan tekstur pada kain, kulit, kayu dan sebagainya. Tekstur tidak hanya 

digunakan pada sebuah bidak namun juga bisa digunakan pada latar desain atau yang 

kita sebut background. 

 

4. Ruang (Space) 

Ruang merupakan jarak antara suatubentuk dengan bentuk lainnya. Ruang juga 

memberikan nilai estetika suatu desain. Dalam pengetahuan desain grafis, ruang 

kosong diantara bentuk-bentuk juga dianggap sebagai elemen desain. 

 

5. Ukuran (Size) 

Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis. Ukuran mendefinisikan besar dan 

kecilnya suatu objek atau bentuk visual. Unsur ini kita gunakan untuk 

memperlihatkan bentuk atau objek mana yang ingin kita tonjolkan. Sehingga orang 

akan tahu mana yang lebih diprioritaskan dan akan dilihat lebih dulu dibandingkan 
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yang lainnya. 

 

6. Warna (Colour) 

Warna adalah elemen yang menjadi penarik perhatian paling utama pada sebuah 

desain. Warna yang tepat akan membuat sebuah desain semakin jelas dalam 

penyampaian pesan, citra, dan keterbacaan. Penggunaan warna yang lembut memiliki 

kesan damai, kenyamanan, romantis. Sedangkan penggunaan warna yang tegas dan 

terang memiliki kesan dinamis, meriah, dan tegas. Warna terbagi dalam 3 dimensi 

yaitu : 

a. Dimensi pertama : Hue  

Pembagian warna berdasarkan nama-nama warna, seperti merah, kuning dan 

lainnya.  Kemudian warna dibagi lagi kedalam tiga golongan yaitu warna 

primer (merah,  kuning, biru), dan warna sekunder yang merupakan warna 

campuran dua warna  primer dengan komposisi yang seimbang. 

b. Dimensi kedua : Value 

value merupakan dimensi terang gelapnya warna. Pada dasarnya warna bisa di 

atur  keterangannya yang kemudia menjadikan warna tersebut lebih muda. 

c. Dimensi ketiga : Intensity 

Intensity dapat diartikan sebagai tingkat kemurnihan atau kejernihan warna. 

Warna  yang belum dicampur disebut dengan pure hue. 

3.4 Layout 

layout adalah tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam 

media tertentu untuk mendukung konsep dan pesan yang ingin disampaikan. Layout 

juga disebut juga dengan manajemen bentuk dan bidang. Layout berguna untuk 

mengatur desain agar menjadi indah dan memanjakan mata. Cara membuat layout 

adalah dengan cara menyeimbangkan komposisi, widespace, irama dan yang paling 

penting adalah grid. 
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3.4.1 Jenis Layout 

Layout mempunyai beberapa jenis untuk kita gunakan dalam menata elemen-

elemen desain, yaitu : 

 

1. Mondrian Layout 

Jenis layout ini mengacu pada karya Piet Mondrian seorang pelukis asal Belanda. 

Mondrian layout memiliki desain yang asimetris dan unsur gambar di tempatkan 

didalam bidang segi empat. 

 

2. Axial Layout 

Axial layout memiliki tampilan visual yang menempatkan gambar utama berada 

di  tengah dan dikelilingi elemen-elemen pendukung yang berhubungan dengan 

gambar  utama yang berletak di tengah layout. 

 

3. Picture Window Layout 

Picture Window Layout memiliki tampilan gambar yang besar menjadi ciri utama 

 jenis layout ini, dan kemudian memiliki headline dan diikuti keterangan 

gambar  dengan porsi kecil. 

 

4. Big Type Layout 

Big type layout menggunakan huruf yang besar sebagai unsur utama. Sedangkan 

 gambar utama hanya sebagai elemen pendukung. 

 

5. Silhoutte Layout 

Di jenis layout ini, tata letak tulisan mengikuti alur bentuk gambar yang 

digunakan  menjadi ciri desain jenis ini. Dan juga menggunakan tampilan 

negatif gambar  (silhoutte) untuk memperjelas pesan yang disampaikan. 

 

6. Frame Layout 

Frame layout menggunakann bingkai sebagai unsurnutama desain ini dimana  
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 elemen-elemen utama diletakkan di dalam bingkai. 

 

7. Circus Layout 

Penyajian tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan yang baku. Meskipun 

 susunannya tidak beraturan, namun elemen-elemen tetap tertata dengan baik. 

 

8. Rebus Layout 

Pada layout jenis Rebus, elemen gambar mengganti sebagian tulisan namun arti 

dari tulisan tetap digantikan dengan jelas dengan gambar pengganti. 

 

9. Type Speciment Layout 

Layout jenis ini didominasi oleh penggunaan tulisan yang berukuran besar dan 

 umumnya berupa headline. 

 

10. Covy Heavy Layout 

Layout jenis ini mengutamakan pada tata letak untuk tulisan dengan kata lain  

 komposisinya didominasi oleh penyajian teks. 

3.5 Tipografi 

Tipografi adalah suatu teknik dalam menyusun atau menata huruf dengan 

pengaturan penyeberannya pada media yang tersedia. Pengaturan tersbut dalam upaya 

menciptakan kenyamanan dan menciptakan kesan pada pembaca. Pemilihan jenis 

huruf juga salah satu aspek penting dalam tipografi. Dari bentuk struktur, huruf 

memiliki 3 jenis, yaitu serif, san serif, dan fantasy : 

 

a. Huruf Serif 

Jenis huruf serif memiliki garis tipis atau kait yang ada pada ujung kaki atau 

lengan pada huruf tersebut. 

b. Huruf San Serif 

Jenis huruf sans serif adalah huruf yang tidak mempunyai garis tipis atau kait 
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pada kaki dan lengannya. 

c. Huruf Fantasy 

Huruf Fantasy merupakan huruf yang penuh lekak-lekuk seperti tunas menjalar. 

Jenis huruf ini sering digunakan untuk hiasan. 

 

3.6 Logo 

Logo merupakan elemen utama dalam membentuk identitas sebuah brand 

atau merk. Logo tidak hanya sekedar pelengkap atau hanya sebagai formalitas. 

Karena logo menggambarkan kepribadian dan citra dari sebuah perusahaan. 

Penggunaan logo sebagai identitas telah muncul sejak tahun sebelum masehi, 

pada jaman kekaisaran Romawi dan mengalami beberapa fase perkembangan 

hingga saat ini. 

Logo yang baik secara umum harus mencakup beberapa hal sebagai berikut : 

 

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

pembeda yang jelas. 

b. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cuku tinggi, meskipun di 

aplikasikan dalam berbagai media dan ukuran yang berbeda-beda. 

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

dengan cepat. 

d. Memorable, atau mudah untuk diingat, keunikan membuat logo dapat 

diingat dalam waktu yang lama. 

e. Eeasily associated with the company, logo yang baik bisa dihubungkan 

dengan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra yang dimiliki 

perusahaan, institusi, maupun organisasi. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang kegiatan proses awal hingga akhir yang dilakukan 

penulis dalam merancang desain label kemasan produk kunir asem Hj.Maimunah di 

UPTI Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Timur.  

4.1 Observasi 

Produk minuman kunir asem Hj.Maimunah adalah produk minuman tradisional 

yang berbahan dasar utama jahe merah. Selain jahe merah, produk kunir asem 

Hj.Maimunah juga menggunakan komposisi alami lainnya. Produk minuman kunir 

asem Hj.Maimunah diproduksi oleh UD.BERKAH BAITULLAH yang berlokasikan 

di kecamatan Sooko kota Mojokerto. Dalam upaya memperluas usaha dan 

meningkatkan daya saing produk kunir asem Hj.Maimunah maka perlu adanya desain 

label kemasan yang menarik dan unik agar menambah daya tarik calon konsumen. 

Produk minuman kunir asem Hj.Maimunah sudah memiliki P.IRT NO : 

2123516010923-23. 

4.2 Identifikasi Masalah 

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

dipahami. 

2. Konsep perancangan desain label kemasan bersifat menjual. 

3. Memanfaatkan desain label kemasan pada produk agar mempu bersaing dengan 

merek yang lain. 

4.3 Penentuan Konsep  

Berdasarkan dari data observasi, penulis memperoleh data dan hasil penelitian 

tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab 1  yaitu perancangan desain 

label kemasan pada UKM Jawa Timur. 
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Hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik observasi yang dilakukan oleh 

penulis diantaranya : 

Data UKM. 

Produk yang dijual. 

Kriteria produk. 

Contact person UKM. 

Dari hasil data yang didapatkan, maka terbentuklah konsep untuk pembuatan 

desain label kemasan untuk produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah yang 

sesuai dengan kriteria produk dan warna yang digunakan mewakili produk yang 

dijual. Konsep dibuat secara menarik dan menyesuaikan beberapa unsur dari hasil 

observasi dan studi pustaka. Konsep yang dibuat menyesuaikan dengan kriteria 

produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah. 

4.4 Proses Desain 

4.4.1 Penentuan Software 

Penentuan Software apa yang digunakan dalam proses pembuatan desain label 

kemasan produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah merupakan langkah awal 

yang diperlukan sebelum melakukan pembuatan desain. Karena desain yang akan 

dibuat tergantung pada Software yang digunakan dalam pembuatan desain layout 

perancangan desain label kemasan. 

Dalam perancangan desain label kemasan produk minuman UKM kunir asem 

Hj.maimunah,penulis menggunakan Software  Adobe Ilustrator yang sangat 

membantu dalam proses pembuatan desain label kemasan produk.  

Adobe Ilustrator merupakan sebuah program komputer yang berfungsi untuk 

melakukan pembuatan gambar digital. Software ini sering digunakan untuk 

melakukan berbagai macam kegiatan desain visual seperti logo, kartu nama, poster, 

dan lain sebagainya.  

4.4.2 Perancangan Logo Kunir Asem Hj.Maimunah 

logo merupakan suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu. Logo juga 
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merupakan elemen utama dalam membentuk identitas sebuah brand atau merk. Logo 

tidak hanya sekedar pelengkap atau hanya sebagai formalitas. Karena logo 

menggambarkan kepribadian dan citra dari sebuah perusahaan. 

 Logo harus memiliki filosofi yang kuat dan dapat berdiri sendiri atau mandiri. 

Seperti pemilihan warna yang digunakan dalam membuat sebuah logo. Di sini produk 

minuman UKM kunir asem Hj.Mimunah menggunakan warna putih, hijau dan merah. 

Warna putih pada bagian tipografi mempunyai makna kebersihan dan higienis, karena 

produk minuman UKM kunir asem Hj.Mimunah menggunakan kemasan yang 

higienis serta praktis. Untuk penggunaan warna hijau mempunyai makna alami dan 

sehat, karena produk UKM kunir asem Hj.Maimunah adalah minuman tradisional 

yang menggunakan komposisi rempah-rempah yang alami. Untuk penggunaan warna 

merah memiliki makna kuat dan energi, karena komposisi yang digunakan pada 

produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah adalah bahan yang alami, banyak 

sekali manfaat yang bisa didapat setelah mengkonsumsi produk tersebut. 

 

a. Sketsa logo 

 

 

 

Gambar 4. 1 Sketsa Logo 1 

Sumber : Olahan Penulis. 2019 
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Gambar 4. 2 Sketsa Logo 2 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

 

Gambar 4. 3 Sketsa Logo 3 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

 Sketsa di atas menggunakan font dengan jenis script. Penggunaan font dengan 

jenis script mempunyai makna yang fleksibel dan santai. Sketsa di atas berukuran 

5cm x 10cm. 



28 
 

 
 

 

b. Hasil logo digital 

 

 

Gambar 4. 4 Hasil Logo Digital 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Gambar di atas adalah hasil dari digitaisasi sketsa sebelumnya. Penggunaan warna 

hijau pada logo mempunyai makna sehat dan alami dikarenakan komposisi yang ada 

pada produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah. penggunaan warna merah 

mempunyai makna energi dan kuat setelah mengkonsumsi produk kunir asem 

Hj.Maimunah. kemudian penggunaan warna puith pada logo mempunyai makna 

bersih dan higienis dari kemasan yang digunakan oleh produk kunir asem 

Hj.Maimunah. pada logo tersbut juga menggunakan font berjenis script yang 

mempunyai makna organik dan elegan, sesuai dengan gambaran produk  minuman 

UKM kunir asem Hj.Maimunah. 

4.4.3 Perancangan Desain Label Kemasan  

Produk minuman UKM kunir aem Hj.Maimunah menggunakan kemasan 

standing pouch untuk mengemas produknya. Standing pouch merupakan kemasan 

yang saat ini banyak digunakan oleh produsen untuk mengemas produknya. Standing 

pouch banyak digunakan sebagai kemasan produk padat dan produk cair. Untuk 

produk padat seperi bubuk kopi, makanan ringan, makanan hewan peliharaan, dan 

lain sebagainya. Untuk produk cair contoh minyak goreng, minuman, sabun mandi, 

sabun cuci, dan lain sebagainya. Standing pouch juga tetapmemiliki peran utama 
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yaitu sebagai kemasan atau pembunkus. Standing pouch memiliki desain yang bisa 

berdiri sendiri. Kelebihan ini yang membedakan kemasan standing pouch dengan 

kemasan lain. Dengan desain yang bisa berdiri sendiri standing pouch bisa menjaga 

dan meminimalisir resiko produk tertumpah. Tidak hanya menggunakan standing 

pouch saja, produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah juga mengunakan 

kemasan botol plastik. 

 

a. Sketsa Desain Label Kemasan Standing Pouch 

 

 

Gambar 4. 5 Sketsa Desain Label Kemasan Standing Pouch 1 

Sumber : Olahan Penulis. 2019 

 

 

Gambar 4. 6 Sketsa Desain Label Kemasan Standing Pouch 2 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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 Gambar di atas merupakan sketsa untuk desain label kemasan standing pouch 

yag terdapat elemen-elemen yang harus ada pada label kemasan seperti keterangan 

komposisi, label halal, keterangan berat bersih, logo, tabel kadluarsa, tabel kode 

produksi, icon buang sampah pada tempatnya dan lai sebagainya. 

 

b. Hasil digital label kemasan standing pouch 250 ml 

 

 

 

Gambar 4. 7 Hasil Digital Desain Label Kemasan Standing Pouch 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Gambar di atas adalah hasil digitalisasi sketsa desain label kemasan standing 

pouch sebelumnya. Desain label kemasan menggunakan warna oranye dan 

warna merah yang menggambarkan warna dari kunyit merah. 
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c. Sketsa desai label kemasan botol 250 ml 

 

 

Gambar 4. 8 Sketsa Desain Label Kemasan Botol 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Sketsa desain label untuk kemasan botol 250 ml mengikuti desain dari label 

kemasan standing pouch 250 ml, namun penempatan keteragan isi dari label 

kemasan yang berbeda dikarenakan perbedaan ukuran. 

 

d. Hasil digital label kemasan botol 250 ml 

 

 

Gambar 4. 9 Hasil Digital Desain Label Kemasan Botol 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Penggunaan warna desain label kemasan botol 250 ml masih tetap sama 

dengan warna dari desain label kemasan standing pouch 250 ml. 
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Penjelasan desain label kemasan sebagai berikut : 

1. Logo 

 

Gambar 4. 10 Logo Kunir Asem Hj.Maimunah 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

logo merupakan suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu. Logo juga 

merupakan elemen utama dalam membentuk identitas sebuah brand atau 

merk. Logo tidak hanya sekedar pelengkap atau hanya sebagai formalitas. 

Karena logo menggambarkan kepribadian dan citra dari sebuah perusahaan. 

 

2. Gambar minuman berwarna oranye 

 

 

Gambar 4. 11 Minuman Berwarna Oranye 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Gambar minuman berwarna oranye adalah gambaran isi di dalam kemasan 
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tersebut yaitu produk minuman kunir asem. Maksud dari gambar tesebut 

adalah supaya konsumen bisa membayangkan kesegaran dari produk 

minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah. 

 

3. Gambar jahe merah 

 

 

Gambar 4. 12 Jahe Merah 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Jahe merah merupakan bahan dasar dari produk minuman UKM kunir asem 

Hj.Mimunah. 

 

4. Tagline 

 

Gambar 4. 13 Tagline 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 
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Penambahan tagline pada desain label kemasan akan menambah daya tarik 

konsumen untuk membeli produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah. 

 

5. Tabel komposisi 

 

 

Gambar 4. 14 Tabel Komposisi 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Pada tabel komposisi terdapat bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam 

pembuatan produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah agar konsumen 

dapat mengetahui bahan apa saja yang digunakan 

 

 

6. Icon buang sampah pada tempatnya 

 

 

Gambar 4. 15 Icon Buang Sampah Pada Tempatnya 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Icon buang sampa pada tempatnya mengingatka konsumen untuk menjaga 

kebersihan lingkungan dengan cara membuang samah pada tempatnya. 
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7. Sertifikasi Halal dan No MUI 

 

 

Gambar 4. 16 Sertifikasi Halal dan No MUI 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Sertifikasi halal pada suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan lain 

sebagainya dilakukan untuk memberikan kepastian akan kehalalan suatu 

produk, sehingga konsumen tenang dan tidak ragu untuk membeli dan 

menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. 

 

8. Tabel kadaluarsa 

 

 

Gambar 4. 17 Tabel Kadaluarsa 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Tabel kadaluarsa mempunyai fungsi sebagai pengingat konsumen untuk 

menggunakan atau mengkonsumsi produk yang sudah dibeli sebelum tanggal 

yang di andai oleh produsen agar konsumen dapa menggunakan atau 

mengkonsumsi produk di saat yang terbaik. 
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9. Tabel kode produksi  

 

 

Gambar 4. 18 Tabel Kode Produksi 

Sumber Olahan Penulis, 2019 

 

Pada tael kode produksi, produsen memberikan tanggal pembuatan produk 

tersebut agar konsumen mengetahui kapan produk tersebut dibuat. 

 

10. Keterangan lain 

 

 

Gambar 4. 19 Keterangan Lain 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

Terdapat juga keterangan isi bersih, kota produsen, dan himbauan untuk 

menyimpan produk di tempat yang sejuk. 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

4.5 Implementasi Karya 

a. Mock Up desain label kemasan Standing Pouch 250 ml 

 

 

Gambar 4. 20 Mock Up Desain Label Kemasan Standing Pouch 

Sumber : Olahan Penulis, 2019 

 

 Standing Pouch yang digunakan sebagai kemasan produk minuman UKM 

kunir asem Hj.Maimunah memiliki ukuran 250 ml. Sedangkan untuk ukurn stiker 

yang ditempelkan pada standing pouch berukuran 11cm x 16cm. Serta jenis cetak 

menggunakan cetak offset. 
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c. Mock up desain label kemasan Botol 250 ml 

 

 

Gambar 4. 21 Mock Up Desain Label Kemasan Botol 

Sumber : Olahan penulis, 2019 

 

 label kemasan yang ditempelkan pada botol minuman berukuran 250 ml 

berukuran 12cm x 3cm. Serta jenis cetak menggunakan cetak offset. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kerja praktik merupakan kegiatan mahasiswa yang berlangsung di perusahaan 

atau instansi. Kerja praktik merupakan bentuk aplikasi penyelenggaraan pendidikan 

yang memadukan antara program pendidikan dan keahlian yang diaplikasikan ke 

dalam dunia kerja sehingga dapat mencapai tingkat keahlian profesional tertentu. 

Melalui kegiatan kerja praktek diharapkan memberikan manfaat yang berguna bagi 

mahasiswa dan sebagai pengalaman baru.  

Dengan mengusung topik "PERANCANGAN DESAIN LABEL KEMASAN 

PRODUK KUNIR ASEM HJ.MAIMUNAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 

MINAT KONSUMEN" penulis mampu menyelesaikan dan membuat desain label 

kemasan produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah dengan harapan agar 

menjadi referensi bagi masyarakat serta mahasiswa yang ingin mengetahui tentang 

proses perancangan desain label kemasan produk minuman dan makanan. Serta hasil 

akhir dari perancangan desain label kemasan produk minuman UKM kunir asem 

Hj.Maimunah menambah daya tarik dan daya saing dalam meningkatkan daya jual 

bagi produk minuman UKM kunir asem Hj.Maimunah. 

5.2 Saran 

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada UPTI 

Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Timur. Sesuai dengan kegiatan yang telah penulis dapat pada bagian asisten 

divisi desain kemasan, penulis sudah melaksanakan sebagian besar tugas yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

Berdasarkan dari penulis lali selama satu bulan di UPTI Makanan, Minuman dan 

Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, penulis 

mempunyai beberapa saran untuk kebaikan segala pihak yang terkait dengan kerja 

prakti ini, yaitu : 
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1. Pertahankan proses kerja yang sudah sangat baik. 

2. Memperbaiki manajemen waktu agar tercipta program kerja yang lebih produktif. 

3. Lebih meningkatkan kebersihan di tempat kerja agar menciptakan kenyamanan 

dalam proses pengerjaan.
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