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ABSTRAK 

Kemasan atau Packaging adalah wadah yang ditempati suatu produk yang 

berfungsi sebagai pengaman yang menjaga kualitas, media iklan yang berperan 

terhadap berkembangnya ingatan terhadap produk tersebut agar pesan produk 

tersampaikan kepada konsumen, daya pikat dan menambah nilai jual terhadap 

produk. Kemasan memiliki peranan penting terhadap suatu produk agar tetap 

mampu bersaing dengan produk lainnya, oleh karena itu kemasan harus ditambah 

dengan desain yang baik, bagus dan inovatif. 

Unit Pelayanan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan UPTI 

MAMIN dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 

merupakan Unit Pelayanan Teknis yang bergerak dibidang pembuatan desain 

kemasan, merk, logo dan lain lain, juga sebagai tempat informasi bahan pangan dan 

kemasan, memberikan informasi proses perijinan dan membantu akses ke Lembaga 

terkait perijinan dan sebagainya. 

 

Kata kunci: Kemasan, Produk, Desain Kemasan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Packaging adalah satu diantara banyak unsur yang dipakai oleh produsen produk 

agar menarik perhatian konsumen, sebagai pertimbangan keamanan suatu produk dan 

keakuratan informasi yang ada di dalam produk, seperti halnya nama produk, logo, berat 

bersih, informasi produsen atau distributor, komposisi atau nilai gizi, label legalitas, 

tanggal kadaluarsa dan kode produksi. 

Sebagai era Industri, kita diajarkan bagaimana mengembangkan sesuatu yang 

dianggap kurang, seperti halnya packaging yang sangat minim dari bahan, desain, atau 

dari bentuknya, maka dari itu di masa sekarang banyak orang memakai gaya hidup 

minimalis yang mengharuskan apa yang dipakai dan digunakan harus seminimalis 

mungkin atau dianggap sederhana, sehingga banyak menimbulkan perubahan gaya desain, 

bentuk dan bahan terhadap produk-produk sekarang, tidak terkecuali bentuk desain dari 

packaging itu sendiri. 

Dari definisi tentang packaging diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa kemasan 

sebagai objek yang sangat penting untuk keberhasilan suatu produk. 

Kerja praktik yang dilakukan selama periode 1 bulan di UPT MAMIN DAN 

KEMASAN PROVINSI JAWA TIMUR ini sangat penting dalam pengaplikasikan dan 

pengembangan ilmu desain yang telah dimiliki. Dengan adanya kerja praktik secara tidak 

langsung kita dihadapkan dengan berbagai permintaan desain dan bentuk packaging. 

Dalam Kerja Praktik ini kita harus mampu menyeimbangkan antara keinginan client 

dengan sisi idealis kita yang berhubungan dengan suatu desain. Bagaimana kita mampu 

menjalin hubungan dan bertemu bermacam - macam karakter orang - orang dan 

bagaimana mengembangkan suatu profesionalitas kerja secara efektif dan efesien sesuai 

dengan prinsip desain dan praktik yang nyata sehari- hari.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahannya, 

Yaitu bagaimana mendesain suatu packaging atau kemasan yang minimalis namun 

memiliki nilai jual lebih terhadap konsumen. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini lebih jelas dan terarah, maka penulis perlu 

membatasi masalah yang akan dibahas terfokus pada mendesain packaging yang minimalis 

dengan bahan dan bentuk yang memiliki nilai jual lebih. 

 

1.4 Tujuan  

 Setelah mengetahui rumusan masalah, maka dapat di tentukan tujuan dari kerja 

praktik ini, yaitu menghasilkan desain kemasan produk yang minimalis serta dapat menarik 

perhatian konsumen. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari kerja praktik ini sangat banyak, manfaat yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

1.   Mengetahui proses pengerjaan desain dari membuat logo hingga proses mockup 

2.   Memahami keinginan client dalam proses perancangan 

3.   Memperluas jaringan atau koneksi di dunia kerja 

4.   Memberikan nuansa baru dalam segi desain produk kemasan 

5.   Membuat proyek – proyek desain yang lebih efisien dan inovatif 

6.   Mengaplikasikan keilmuan desain pada packaging yang minimal
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Data Perusahaan  

Nama Perusahaan : UPT MAMIN DAN KEMASAN 

DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR 

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Trosobo KM 22, Tj. Anom, Tanjungsari, 

Kec Taman, Kabupaten Sidoarjo,  Jawa Timur, 

Indonesia 

Telepon   : (031) 8982114 

Emai    : info@ptapp.co.id           

Website   : http://ptapp.co.id/                    

Bidang Usaha   : Bidang Pelayanan Teknis 

 

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

 UPT MAMIN DAN KEMASAN DISPERINDAG PROVINS JAWA 

TIMUR didirikan di kota Sidoarjo, Jawa Timur yang beroperasi di bidang 

pelayanan pembuatan Packaging dari desain logo sampai produksi. Dengan 

berdirinya UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan akan membuka 

kesempatan bagi setiap Perusahaan yang berskala Besar, Menengah dan Kecil yang 

bergerak di bidang Makanan, Minuman dan Kemasan untuk mendapatkan 

pelayanan dan konsultasi yang dibutuhkan 

 

mailto:info@ptapp.co.id
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2.3 Visi Misi UPT MAMIN DAN KEMASAN DISPERINDAG PROV 

JATIM 

2.3.1 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. 

2.3.2 Misi 

1. Meningkatkan pelayanan publik; 

2. Meningkatkan  pembinaan  dibidang  industri  makanan,  minuman  dan 

kemasan; 

3. Meningkatkan  pengembangan  teknologi  di  bidang  industri  makanan, 

minuman dan kemasan; 

4. Meningkatkan  kegiatan  pelayanan  teknis  dibidang  industri  makanan, 

minuman dan kemasan; 

5. Meningkatkan bimbingan teknologi industri makanan, minuman dan desain 

kemasan. 

 

2.4 Waktu Dan Tempat Kerja Praktik 

Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan selama 1 bulan terhitung mulai 

tanggal  12 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019. Hari kerja Senin, Selasa, 

Kamis, Jumat dan Sabtu. Khusus untuk hari Sabtu pulang lebih awal mengikuti 

sesuai jam kantor.  
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2.5 Struktur Perusahaan 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT MAMIN DAN KEMASAN DISPERINDAG PROVINSI 

JAWA TIMUR 

(Sumber: http://uptimamin.blogspot.com/p/buku-tamu.html) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 CorelDraw 

3.1.1 Pengertian Corel Draw dan Versinya 

CorelDRAW adalah software pembuat grafik vektor yang dikembangkan 

dan dipasarkan oleh Corel Corporation di Ottawa, Kanada. CorelDRAW pertama 

kali dibuat pada tahun 1987. Corel Corporation mempekerjakan teknisi software 

bernama Michel Bouillon dan Pat Beirne untuk mengembangkan program ilustrasi 

dasar vektor yang nantinya disatukan dengan sistem desktop publishing mereka. 

Awalnya program CorelDRAW dirilis pada tahun 1989, CorelDRAW versi 1.x dan 

2.x yang berjalan pada platform Windows. CorelDRAW 3.0 dirilis bersamaan 

dengan Microsoft Windows 3.1. Fakta yang terdapat dalam True Type pada 

Windows 3.1 merubah CorelDRAW benar-benar menjadi sebuah program ilustrasi 

yang dapat menggunakan Sitem instalasi lainnya tanpa rekomendasi aplikasi 

pihak ketiga seperti Adobe Type Manager. 

CorelDraw merupakan software editor grafik vektor yang dikembangkan 

oleh Corel Corporation, perusahaan perangkat lunak yang berada di Ottawa, 

Kanada. Secara umum, CorelDraw memiliki fungsi sebagai pengolah gambar dan 

banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, serta bidang lain yang 

membutuhkan proses visualisasi. 

3.1.2 Fungsi CorelDraw 

CorelDraw memiliki peranan besar terhadap pelaku seni dibidang grafis, 

dengan beberapa fitur pembuat grafis, yang berfungsi sebagai berikut: 

1. Membuat Gambar Vektor 

2. Membuat Ilustrasi 

3. Logo 

4. Brosur, undangan dan sejenisnya 

5. Desain packaging atau kemasan 
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3.1.3 Komponen – komponen CorelDraw 

1. Bagian Menu CorelDraw 2020 

 

Gambar 2 1 Bagian Menu CorelDraw 2020 

 

a. Title Bar 

Bagian ini berguna untuk menampilkan judul aplikasi yang kita 

operasikan. 

b. Menu Bar 

Bagian ini merupakan barisan menu yang ada, antara lain: File, Edit, 

Layout, Type, Element, Utilities, View, Window serta Help. 
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c. Toolbar 

Standard toolbar terletak di bawah menu bar. Pada standard 

toolbar, sistem meletakkan simbol proses cepat.  

d. Property Bar 

Bagian baris berisi perintah – perintah tertentu. Property Bar ini 

sangat unik di banding yang lain, karena tampilan Property Bar terus 

berubah – ubah dan semua perintah akan berganti jika icon yang aktif 

berganti. 

e. Window Control 

Beberapa tombol yang berfungsi untuk mengatur tampilan window 

Coreldraw, seperti Minimize, Maximize, Restore dan Close. 

f. Toolbox 

Merupakan barisan tool yang digunakan untuk membuat, mengedit, 

mengatur gambar pada lembar kerja CorelDRAW. 

g. Drawing Window 

Ini juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk memodifikasi satu 

objek yang kita inginkan dan Drawing Window ini wilayah luar dari 

pada Drawing Page. 

h. Drawing Page 

Di wilayah ini lah kita akan bekerja untuk sesuatu yang kita 

inginkan, yang mana wilayah ini biasanya berbentuk persegi panjang. 

Jika gambar berada di dalam wilayah Drawing Page maka gambar itu 

dapat kita cetak. Sering orang bilang Drawing Page ini sebagai 

Printable Area. 

i. Ruler 

Ini mempunyai fungsi yang sangat kita perlukan yaitu membantu 

kita mengukur dalam menggambar agar kita mengerjakan halaman 
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Coreldraw lebih mudah. Tanpa ada ruler kita kesulitan dalam membagi 

sebuah Page yang kita gunakan. 

j. Color Palette 

Bagian ini yang mendukung kita dalam mempercantik gambar atau 

desain yang kita kerjakan, karena di bagian inilah warna – warna yang 

kita butuhakan berada. Jika tidak ada Color Palette kita kita tidak akan 

mewarnai gambar kita, maka gambar tidak menarik perhatian orang 

meskipun desain itu cukup bagus. 

k. Document Navigator 

Ini terletak di kiri bagian bawah Drawing window yaitu berisikan 

alat Control agar halaman dapat berpindah dari halaman gambar satu ke 

halaman gambar berikutnya. 

l. Status Bar 

Bagian ini bertujuan untuk menyampaikan informasi posisi kursor 

berada dan operasi apa yang kita jalankan. 

m. Navigator 

Tombol berguna untuk Open Drawing window dengan ukuran 

minimalis. Tombol ini terletak di bawah pojok kanan dan bisa 

membantu kita dalam bergerak ke gambar yang kita kerjakan. 

n. Docker 

Bagian ini mempunayi perintah dan sangat simpel fungsinya hanya 

mengatur secara relevan pada tool – tool tertentu saja. 
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2. ToolBox 

 

Gambar 2 2 Toolbox CorelDraw 2020 

 

• Pick tool - Fungsinya untuk memilih, mengubah ukuran dan memutar suatu 

objek. 

• Freehand pick tool - Pilih objek menggunakan freehand selection marquee, 

memposisikan dan ubah objek. 

• Shape - Mengedit bentuk dari sebuah objek. 

• Smudge brush - Ubah atau distorsi objek dengan menyeret garis besarnya. 

• Roughen brush - Ubah atau distorsi tepi objek dengan menarik garis 

besarnya. 

• Free transform tools - Ubah gambar objek dengan rotasi (bebas), sudut 

rotasi, ubah ukuran, dan memiringkan bentuk gambar. 
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• Crop tool - Untuk memotong atau menghilangkan bagian dari objek. 

• Knife tool - Mengiris sebuah objek untuk membaginya menjadi dua benda 

terpisah. 

• Eraser tool - Hapus area yang tidak diinginkan dalam gambar. 

• Virtual segment delete tool - Hapus segmen yang tumpang tindih dalam 

objek. 

• Zoom tool - Mengubah tingkat pembesaran dari jendela dokumen. 

• Pen tool - Seret area tersembunyi gambar ke tampilan, tanpa mengubah 

tingkat zoom. 

• Freehand tool - Menggambar kurva dan garis segmen lurus. 

• 2-Point line tool - Gambar garis lurus dengan menggambar dari titik awal 

ke titik akhir. 

• Bezier tool - Untuk membuat gambar melengkung satu segmen dalam satu 

waktu. 

• Artistic media tool - Tambahkan brush artistik, spray, dan efek kaligrafi 

dengan menggunakan sapuan freehand. 

• Pen tool - Gambar kurva dalam segmen, dan pratinjau setiap segmen saat 

Anda menggambar. 

• B-Spline tool - Untuk membuat garis lengkung dengan mengatur titik 

kontrol yang membentuk kurva tanpa memecahnya menjadi segmen. 

• Polyline tool - Untuk membuat gambar kurva yang terhubung dan garis 

lurus dalam satu klik yang bisa berkelanjutan. 

• 3-Point curve tool - Menggambar kurva dengan menyeret dari titik awal ke 

titik akhir dan kemudian memposisikan titik pusat. 

• Smart fill tool - Buat objek dari area yang tumpang tindih, dan terapkan fill 

(isian) ke objek tersebut. 

• Smart drawing tool - Konversi sapuan tangan bebas ke bentuk dasar atau 

kurva halus. 

• Rectangle tool - Menggambar kotak dan persegi panjang dengan menyeret 

pada window gambar. 
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• 3-Point rectangle tool - Untuk membuat persegi panjang pada sudut. 

• Elipse tool - Untuk membuat lingkaran dan elips dengan menarik di window 

gambar. 

• 3-Point elipse tool - Menarik elips ke suatu sudut. 

• Polygon tool - Untuk membuat poligon dengan drag di window gambar. 

• Star tool - Untuk membuat bintang-bintang yang seragam dan digaris 

bawahi. 

• Complex star tool - Untuk membuat bintang yang memiliki sisi 

berpotongan. 

• Graph paper- Untuk membuat kotak. 

• Spiral tool - Menggambar spiral simetris dan logaritmik. 

• Basic shapes tool - Untuk membuat segitiga, lingkaran, silinder dan bentuk 

lainnya. 

• Arrow Shapes tool - Menggambar panah dengan berbagai bentuk dan arah. 

• Flowchart Shapes tool - Menggambar simbol flowchart. 

• Tool Banner Shapes - Untuk membuat objek pita. 

• Text tool - Tambah dan edit paragraf dan teks artistik. 

• Table tool - Gambar, pilih, dan edit tabel. 

• Parallel dimension tool - Menggambar garis dimensi miring. 

• Horizontal or vertical dimension tool - Untuk membuat gambar garis 

dimensi horisontal atau vertikal. 

• Angular dimension tool - Untuk membuat gambar garis dimensi sudut. 

• Segment dimension tool - Menampilkan jarak antara simpul ujung pada 

segmen tunggal atau ganda.  

• 3-Point callout tool - Untuk membuat keterangan dengan leadingline dua 

segmen. 

• Straight-Line Connector tool - Untuk membuat gambar garis lurus, untuk 

menghubungkan dua objek. 

• Right-angle connector tool - Untuk membuat sudut siku-siku, untuk 

menghubungkan dua objek. 
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• Right-angle round connector tool - Menggambar sudut siku-siku dengan 

sudut yang melengkung untuk menghubungkan dua objek. 

• Edit anchor tool - Memodifikasi garis konektor titik jangkar objek.  

• Blend tool - Blend objek dengan membuat perkembangan objek dan warna 

menengah. 

• Contour tool - Terapkan serangkaian bentuk konsentris yang memancar ke 

dalam atau keluar dari suatu objek.  

• Distort tool - Transpose object dengan menerapkan efek Push and Pull, 

Zipper, atau Twister.  

• Drop Shadow tool - Terapkan bayangan di belakang atau di bawah objek.  

• Envelope tool - Mengubah bentuk objek dengan menerapkan dan menyeret 

simpul dari sebuah amplop.  

• Extrude tool - Terapkan efek 3D ke objek untuk menciptakan ilusi 

kedalaman (objek). 

• Transparency tool - Untuk membuat objek bersifat transparan atau tembus 

pandang. 

• Color Eyedropper tool - Ibarat kita mengcopy warna sampel, dan 

menerapkannya ke objek. 

• Outline Pen - Menetapkan properti garis sebagai ketebalan garis, bentuk 

sudut, dan jenis panah. 

• Outline color- Pilih warna garis tepi dengan menggunakan pemilihan warna 

dan palet warna. 

• Interactive fill tool - Buat pengisian secara dinamis dengan menggunakan 

penanda di jendela gambar dan bilah properti untuk mengubah sudut, titik 

tengah, dan warna. 

• Mesh fill tool - Isi objek dengan memadukan beberapa warna atau nuansa 

yang diatur di atas grid mesh. 
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3.2 Adobe Photoshop 

3.2.1 Pengertian Adobe Photoshop 

Photoshop merupakan aplikasi yang digunakan untuk memodifikasi gambar 

atau foto secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana bahkan 

hingga yang sulit sekalipun. 

Aplikasi ini adalah salah satu software yang berguna untuk mengolah 

gambar berbasis bitmap, yang mempunyai tool dan efek yang lengkap. Sehingga 

foto yang dihasilkan memiliki kwalitas tinggi. 

Software ini banyak sekali digunakan oleh desainer grafis profesional 

karena memiliki fitur yang lengkap. Dan kemungkinan sampai saat ini belum 

ada software yang bisa menyamai kelengkapan fitur yang ada pada photoshop. 

Selain fitur yang lengkap, fitur pada Photoshop ini juga mudah untuk 

dipahami. Jadi bagi para pemula tidak usah ragu kalau ingin belajar Photoshop, 

karena dijamin para pemula tidak akan kesulitan. 

Photoshop memiliki fitur unggulan yang dapat bekerja secara maksimal dan 

dapat mensupport beberapa file. Aplikasi ini dapat membaca format raster maupun 

gambar, seperti png, jpeg, gif, dan lain-lain. 

Hal itu merupakan syarat wajib yang harus ada menurut desainer grafis 

karena akan memudahkan pekerjaan. Photoshop digunakan untuk mengedit file 

berbasis bitmap atau raster. Foto merupakan salah satu contoh gambar berbasis 

bitmap. 

3.2.2 Pengembangan Adobe Photoshop 

Pada tahun 1987, Thomas Knoll, mahasiswa PhD di Universitas Michigan, 

mulai menulis sebuah program pada Macintosh Plus-nya untuk menampilkan 

gambar grayscale pada layar monokrom. Program ini, yang disebut Display, 

menarik perhatian saudaranya John Knoll, seorang karyawan di Industrial Light & 

Magic, yang merekomendasikan Thomas agar mengubah programnya menjadi 

program penyunting gambar penuh. Thomas mengambil enam bulan istirahat dari 

studi pada tahun 1988 untuk berkolaborasi dengan saudaranya pada program itu, 

yang telah diubah namanya menjadi ImagePro. Setelah tahun itu, Thomas 
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mengubah nama programnya menjadi Photoshop dan bekerja dalam jangka pendek 

dengan produsen scanner Barneyscan untuk mendistribusikan salinan dari program 

tersebut dengan slide scanner; "total sekitar 200 salinan Photoshop telah 

dikirimkan" dengan cara ini. 

Selama waktu itu, John bepergian ke Silicon Valley di California dan 

memberikan demonstrasi program itu kepada insinyur di Apple Computer Inc. dan 

Russell Brown, direktur seni di Adobe. Kedua demonstrasi itu berhasil, dan Adobe 

memutuskan untuk membeli lisensi untuk mendistribusikan pada bulan September 

1988. Sementara John bekerja pada plug-in di California, Thomas tetap di Ann 

Arbor untuk menulis kode program. Photoshop 1.0 dirilis pada 1990 khusus untuk 

Macintosh 

3.2.3 Fitur Adobe Photoshop 

Meskipun pada awalnya Photoshop dirancang untuk menyunting gambar 

untuk cetakan berbasis-kertas, Photoshop yang ada saat ini juga dapat digunakan 

untuk memproduksi gambar untuk World Wide Web. Beberapa versi terakhir juga 

menyertakan aplikasi tambahan, Adobe ImageReady, untuk keperluan tersebut. 

Photoshop juga memiliki hubungan erat dengan beberapa perangkat lunak 

penyunting media, animasi, dan authoring buatan-Adobe lainnya. File format asli 

Photoshop, .PSD, dapat diekspor ke dan dari Adobe ImageReady. Adobe Illustrator, 

Adobe Premiere Pro, After Effects dan Adobe Encore DVD untuk membuat DVD 

profesional, menyediakan penyuntingan gambar non-linear dan layanan special 

effect seperti background, tekstur, dan lain-lain untuk keperluan televisi, film, dan 

situs web. Sebagai contoh, Photoshop CS dapat digunakan untuk membuat menu 

dan tombol (button) DVD. 

Photoshop dapat menerima penggunaan beberapa model warna: 

1. RGB color model 

2. Lab color model 

3. CMYK color model 

4. Grayscale 
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5. Bitmap 

6. Duotone 

Versi yang dirilis pada tahun 2005, adalah versi 9. Program ini dipasarkan 

dengan nama "Photoshop CS2." "CS" merefleksikan integrasi produk Photoshop 

dengan aplikasi "Creative Suite buatan Adobe dan disebut "2" karena program ini 

adalah versi rilis ke-2 sejak Adobe mengintegrasikan kedua produknya. Ada 

beberapa pada tambahan pada Photoshop CS2 seperti multiple layer selecting dan 

"warp", versi kurva dari transform tool dan color replacement tool, yang 

sebelumnya hadir sebagai plug-in 8BF. 

Untuk para penggemar fotografi, Adobe menyediakan filter "reduce grain" 

(mengurangi grain) yang dapat membantu mengoptimalkan foto yang diambil pada 

kondisi kekurangan cahaya. Untuk "memperjelas" perbedaan produk CS dengan 

produk-produk Photoshop sebelumnya, Adobe menghilangkan lambang mata 

Photshop, yang dipresentasikan dalam bentuk yang berbeda-beda sejak versi 3 

sampai versi 7. Photshop CS dan CS2 kini menggunakan bulu sebagai ikon dan 

bentuk identifikasinya. 

Versi terakhirnya dilengkapi dengan Adobe Camera RAW, sebuah plugin 

yang dikembangkan oleh Thomas Knoll yang dapat membaca beberapa format file 

RAW dari kamera digital dan mengimpornya langsung ke Photoshop. Versi awal 

RAW plugin ini juga tersedia untuk Photoshop 7.0.1 dengan tambahan biaya $99 

USD. 

Secara Photoshop adalah sebuah program penyunting gambar standar 

industri yang ditujukan untuk para profsional raster grafik, harga yang ditawarkan 

pun cukup tinggi kira-kira US$600. Keadaan ini memancing beberapa programer 

untuk merancang peralatan grafik (graphics tools) dengan harga yang lebih 

terjangkau. Untuk menghadapi persaingan ini, dan untuk menghadapi pembajakan 

produknya, Adobe memperkenalkan Photoshop Elements, sebuah versi lain dari 

Photoshop yang lebih minimalis, dengan harga terjangkau; di bawah US$100. 

Produk ini ditujukan untuk pengguna rumahan dan menghilangkan beberapa fitur 

profesional. 
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3.2.4 Tool Adobe Photoshop 

Tool dalam Adobe Photoshop adalah alat yang dapat membantu pengguna 

dalam mengedit. Adobe Photoshop CS3 memilikit 59 tool yang dapat dipakai oleh 

pengguna. Tool – tool tersebut terdiri dari berbagai macam tool dengan kegunaan 

yang spesifik. Beberapa tool – tool yang ada di Photoshop antara lain : 

 

Gambar 3 1 Toolbox Adobe Photoshop 

 

1. Rectangular Marque Tool (M) 

2. Move Tool (V) 

3. Lasso Tool (L) 

4. Quick Selection Tool (W) 

5. Croop Tool € 

6. Eyedropper Tool (I) 

7. Spot Healing Brush Tool (J) 

8. Brush Tool (B) 

9. Clone Stamp Tool (S) 

10. History Brush Tool (Y) 

11. Eraser Tool € 

12. Gradient Tool (G) 
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13. Blur Tool  

14. Dodge Tool (O) 

15. Pen Tool (P) 

16. Horizontal Type Tool (T) 

17. Path Selection Tool (A) 

18. Rectangle Tool (U) 

19. Hand Tool (H) 

20. Zoom Tool (Z) 

21. Set Foreground Tool 

22. Set Backround Tool 

23. Edit In Quick Mask Mode 

24. Change Screen Mode (F)   

3.2.5 Penjelasan Tool 

1. Rectangular Marquee Tool 

Gunakan rectangular marquee tool untuk memotong gambar dalam bentuk 

kotak.  

2. Elliptical Marquee Tool 

Digunakan untuk membuat seleksi elips atau lingkaran. 

3. Lasso Tool 

Seleksi ini digunakan untuk menyeleksi bentuk bebas dengan mouse. 

4. Polygonal Lasso Tool 

Polygonal Lasso Tool digunakan untuk menyeleksi gambar yang memiliki tepi 

garis lurus. 

5. Magnetic Lasso Tool 

Magnetic Lasso Tool penggunaanya cukup mudah, karena dengan tool ini 

seleksi gambar akan secara otomatis membuat garis seleksi pada gambar yang 

berwarna kontras. 

6. Magic Wand Tool 

Magic wand tool akan menyeleksi gambar yang memiliki warna sama. 

7. Crop Tool 
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Crop tool digunakan untuk menghilangkan bagian yang tidak diseleksi.  

8. Healing Brush Tool 

Healing Brush Tool digunakan untuk memperbaiki gambar pada bagian 

tertentu.  

9. Spot Healing Brush Tool 

Spot Healing Brush Tool digunakan untuk memperbaiki kerusakan gambar.  

10. Patch Tool 

Patch Tool digunakan untuk memperbaiki gambar.  

11. Red Eye Tool 

Red Eye Tool digunakan untuk memperbaiki warna merah pada mata. 

12. Clone Stamp Tool 

Clone Stamp Tool digunakan untuk membuat duplikat area pada gambar, atau 

yang disebut cloning.  

13. Background Eraser Tool 

Tool ini digunakan untuk menghapus background yang memiliki kemiripan 

warna.  

14. Magic Eraser Tool 

Seperti Background Eraser Tool, tool ini akan menghapus area dengan warna 

sama, namun efeknya adalah ke seluruh gambar, bukan hanya area yang diklik. 

15. Color Replacement Tool 

Color Replacement Tool akan mengubah warna gambar tanpa mengubah bentuk 

dari gambar tersebut. Tool ini akan secara otomatis hanya mengubah area 

dengan warna sama menjadi warna lain yang dikehendaki. 

16. Blur, Sharpen, dan Smugde Tool 

Blur Tool digunakan untuk mengaburkan area. Sharpen Tool merupakan 

kebalikan dari Blur Tool, Smugde Tool digunakan untuk mengubah bentuk 

gambar dengan cara drag mouse. 

17. Dogde, Burn, dan Sponge Tool 
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Dogde Tool digunakan untuk membuat area menjadi lebih terang. Burn Tool 

digunakan untuk mempergelap area. Spong Tool digunakan untuk mencerahkan 

(saturate) atau mengurangi warna (desaturate). 

18. Paint Bucket Tool 

Paint Bucket Tool digunakan untuk mengganti background yang memiliki 

warna sama atau mirip.  

19. Gradient Tool 

Gradient tool digunakan untuk menghasilkan warna gradasi.  

20. Brush Tool 

Brush Tool digunakan sebagai kuas dalam mengambar dengan mouse.  

21. Brightness/Contrast 

Brightness digunakan untuk mengatur kecerahan gambar, Contrast digunakan 

untuk mengatur ketajaman gambar. 

22. Level 

Level berfungsi mirip dengan Brightness/Contrast namun lebih fleksible karena 

warna dapat diatur warna gelap, warna menengah, dan warna terang.  

23. Curves 

Curves bekerja seperti level, namun Anda mengatur warna RGB dalam bentuk 

curva.  

24. Color Balance 

Melalui menu Image -> Adjustment -> Color Balance kita dapat mengatur 

keseimbangan warna. 

25. Photo Filter 

Photo filter digunakan untuk memberikan filter pada gambar. 

26. Replace Color 

Replace Color digunakan untuk mengganti warna tertentu dalam gambar, 

sedangkan warna yang lain tidak ikut berubah.  

27. Hue/Saturation 
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Hue/Saturation digunakan untuk mengganti warna pada keseluruhan 

gambar/seleksi. Hue adalah warna, sedangkan Saturation adalah tebal/tipisnya 

warna.  

28. Match Color 

Match Color akan menyamakan warna gambar source kepada gambar yang 

akan diubah.  

29. Horisontal Type Mask Tool 

Horisontal Type Mask Tool digunakan untuk menyeleksi dalam bentuk teks. 

30. Pen Tool 

Peen Tool digunakan untuk membuat garis lurus dan garis lengkung dalam 

bentuk vektor.  

31. Rectangle, Ellipse, Poligon, dan Custom Shape Tool 

Tool ini berguna untuk menghasilkan bentuk kotak (rectangle), ellips, poligon, 

dan berbagai macam bentuk lain yang telah disediakan oleh Adobne Photoshop.  

32. Quick Mask Mode 

Quick Mask Mode digunakan untuk menyeleksi dengan menggunakan Brush 

Tool.  

33. Layer Mask 

Layer Mask digunakan untuk menyembunyikan bagian tertentu pada layer. 

Gunakan warna hitam untuk menyembunyikan gambar dan warna putih untuk 

menampilkan gambar. 

34. Layer Style 

Layer Style merupakan teknik memberikan efek tertentu pada suatu layer. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Dalam BAB IV ini dijelaskan bagaimana proses kerja praktik yang 

dilaksanakan di UPT MAMIN DAN KEMASAN DISPERINDAG PROVINSI 

JAWA TIMUR. Pada pelaksaan kerja praktik selama 1 bulan, di berikan beberapa 

tugas untuk merancang desain logo dan kemasan produk. Penghimpunan data yang 

diproleh yaitu melalui observasi, wawancara dan studi literature. Setelah 

melakukan proses penghimpunan data maka dapat dijabarkan bagaimana proses 

perancangan desain kemasan produk mulai dari awal sampai ke proses terakhir, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Perancangan desain Logo 

2. Perancangan jaring-jaring packaging 

3. Perancangan desain 

4. Proses pembuatan packaging setelah dicetak 

Yang mana proses kerja tersebut akan dijabarkan secara rinci dan detail.  

4.1 Software 

 UPT MAMIN DAN KEMASAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA 

TIMUR menggunakan software Coreldraw dan adobe photoshop sebagai software 

pembantu dalam membuat suatu desain. CorelDraw di gunakan sebagai 

perancangan packaging dan desain, sedangkan Adobe Photoshop sendiri di 

gunakan untuk penggabungan mock-up yang akan dipakai.  
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4.2 Perancangan Desain Logo 

1. Terlebih dahulu bukalah aplikasi CorelDraw dan buatlah tulisan yang akan 

dibuat logo dengan menggunakan text tool: 

 

  

 

 

 

 

 

2. Lalu ubahlah font tulisan tersebut hingga menjadi enak dilihat atau menarik 

perhatian, dengan menggunakan Convert to curve (ALT+Q) dan Shape tool: 

 

Gambar 4.2 Proses Pembuatan Sketsa Logo Bagian 2 di Coreldraw 

 

 

 

Gambar 4. 1 Proses Pembuatan Sketsa Logo di Coreldraw 
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3. Buatlah tambahan icon untuk logo 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses Pembuatan Sketsa Logo Bagian 3 di Coreldraw 

4. Lalu buatlah beberapa logo agar mudah untuk menentukan logo yang akan 

dipakai 

 Gambar 4.4 Proses Pembuatan Logo Bagian Akhir Pada Coreldraw 

Untuk pembuatan desain logo tampaknya sudah selesai 
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4.3 Perancangan Jari-jari Pckaging 

1. Buatlah persegi dengan menggunakan Rectangle tool 

 

Gambar 5.1 Proses pembuatan Jaring-jarimg Packaging 

 

2. Lalu buat beberapa, dan ukurlah berapa panjang, lebar dan tingginya.  

 

Gambar 5.2  Proses Pembuatan Jaring-jaring Dan Ukuran Packaging di Coreldraw 

Untuk perancangan jaring-jaring packaging sudah selesai. 
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4.4 Perancangan Desain Packaging 

1. Pertama, tentukanlah apa yang harus ada didalam packaging tersebut, seperti 

logo, tagline dan informasi lainnya sehingga packaging akan sangat berguna 

terhadap produk tersebut karena memberikan informasi yang akurat. 

 

Gambar 6.1 Proses Perancangan Desain Packaging 

 

2. Lalu untuk setelah itu tentukan warna dasar dan isinya 

 

Gambar 6.2 Proses Perancangan Desain Dengan Pewarnaan  
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3. Untuk pendukung tampilan suatu produk, tambahkan foto produk yang akan 

dipasarkan, foto usahakan dengan resolusi minimal yang pada saat naik cetak, 

gambar tidak pecah. 

 

Gambar 6.3 Proses Perancangan Desain Dengan Tambahan Foto Produk 

 

4. Lalu buatlah objek agar packaging tampak eye catching 

 

Gambar 6.4 Proses Pembuatan Objek 
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5. Dan setelah itu tambahkan objek dengan di ulang-ulang agar tampak menarik. 

 

Gambar 6.5 Proses Akhir Perancangan Desain Packaging 

 

4.5 Proses pembuatan packaging setelah di cetak 

1.  Sebelum cetak dengan skala sedang atau besar, seharusnya membuat 

mockup untuk percobaan, apakah packaging sudah memenuhi kriteria atau 

perlu dilakukan revisi lagi, setelah mencetak packaging, buatlah garis 

dibelakang kertas yang berfungsi sebagai lekukan packaging dengan 

menggunakan belakang cutter, sehingga tidak merusak kertas. 

 

Gambar 7.1 Proses Pembuatan Packaging 
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2. Bagian kedua yaitu memotong bagian yang akan digunakan menggunakan 

cutter dan penggaris agar lurus dan presisi 

 
Gambar 7.2 Proses Pemotongan Kertas 

3. Selanjutnya, tambahkan double tape untuk merekatkan packaging 

 
Gambar 7.3 Proses Penambahan Double Tape Pada Packaging 

4. Rakitlah packaging dengan menekuk kertas terlebih dahulu 

 

Gambar 7.4 Proses Menekuk Kertas Packaging 
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5. Sambungkan double tape, rakit packaging mengikuti pola yang sudah di buat 

tadi 

 
Gambar 7.5 Proses Perakitan Packaging 

6. Kemudian periksalah packaging tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria apa 

tidak, periksa dari berbagai sisi 

 

Gambar 7.6 Proses Pemeriksaan Pada Bagian Atas Packaging 
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Gambar 7.7 Proses Pemeriksaan Pada Bagian Depan Packaging 
 

 

Gambar 7.8 Proses Pemeriksaan Pada Bagian Belakang Packaging 

 

Gambar 7.9 Proses Pemeriksaan Pada Bagian Perspective Packaging 

Setelah diperiksa, perancangan packaging sudah selesai dan sesuai dengan client 

dan desainer.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama kerja praktik selama satu 

bulan di UPT MAMIN DAN KEMASAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA 

TIMUR, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Mengetahui tentang beberapa informasi di dalam packaging yang harus di 

cantumkan. 

2. Mendapatkan pengetahuan bahwa desain minimalis membutuhkan idealisme 

yang tinggi. 

3. Mendapatkan pengalaman dunia kerja di sebuah Unit Pelayanan Teknis 

Disperindag.  

4. Mendapatkan pengetahuan tentang proses pembuatan desain packaging dari 

bagian awal logo sampai ke pembuatan packaging setelah cetak. 

 

5.2  Saran 

 Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Perusahaan 

Saran dari penulis untuk pengembangan di Unit Pelayanan Teknis Industri 

Makanan Minuman dan Kemasan DISPERINDAG Provinsi Jawa Timur ialah 

diharapkan lebih memberikan disiplin kepada mahasiswa magang untuk lebih tepat 

waktu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pihak pembimbing dari 

perusahaan. 
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5.2.2 Bagi Mahasiswa Yang Melakukan Kerja Praktik 

Untuk mahasiswa yang akan kerja praktik, terutama tertarik dengan bekerja 

dibidang desain dan pengemasan. Penulis merekomendasikan agar Kerja Praktik di 

UPT MAMIN DAN KEMASAN DISPERINDAG JAWA TIMUR, karena disana 

kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tidak didapatkan selama bangku 

perkuliahan, dan selain ilmu, kita juga mendapatkan pengalaman yang berharga 

kelak jika kita bekerja nantinya. 

Desain grafis kemasan menggunakan beberapa perpaduan dengan 

pengolahan gambar, tata letak dan teknik grafis Lingkaran yaitu dengan memberi 

kesan lembut namun tetap tegas. Untuk permintaan desain yang tidak abstrak, 

teknik ini sangat cocok digunakan dengan cara memberi lekukan - lekukan seperti 

yang ada di lingkaran di tiap garis atau pun sudut dalam sebuah desain. 
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