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ABSTRAK 

 

UD. Wahyu Jaya, merupakan sebuah home industry yang memproduksi kerupuk 

beras. Kerupuk beras ini merupakan inovasi baru dikalangan home industry 

kerupuk lainnya. Bahkan kerupuk beras milik UD. Wahyu Jaya ini adalah yang 

pertama kali di Jawa Timur. Sehingga para peminatnya pun banyak, dan 

menjadikan usaha ini sebagai usaha yang menjanjikan dengan keuntungan yang 

besar. Perusahaan ini cukup besar potensinya namun masih belum memiliki logo 

yang menarik dan tepat. Padahal UD. Wahyu Jaya adalah produsen kerupuk beras 

pertama di Indonesia yang memiliki target market hingga luar negeri seperti 

Malaysia. Oleh sebab itu, membutuhkan sebuah ide dan inovasi guna 

meningkatkan daya tarik konsumen. Dalam menyeselesaikan kendala tersebut 

pembuatan desain logo dan identitas visual menjadi faktor paling utama, karena 

ketika konsumen akan mengunjungi usaha kita hal pertama yang mereka lihat 

pertama adalah desain logo dan identitas visual yang ada. Pemilihan logo dan 

identitas visual yang baik adalah yang mampu mempresentasikan maksud dan 

tujuan perusahaan. Oleh karena itu perancangan logo dan identitas visual dibuat 

melalui proses yang sebaiknya digunakan pada saat mendesain suatu logo maupun 

identitas visual, seperti sketsa desain, penentuan warna, layout, dan juga tipografi 

yang diaplikasikan dan digunakan. Melalui proses tersebut menghasilkan ide 

kreatif dan konsep yang telah didiskusikan sebelumnya. Dengan begitu, 

diharapakan upaya pengembangan perusahaan ke rana professional akan jauh 

lebih mudah dan terpercaya. 

 

Kata kunci : Desain Logo, Identitas Visual, Warna, Tipografi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Identitas menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh 

setiap individu maupun instansi. Hal ini dikarenakan setiap individu maupun 

instansi harus mudah diingat maupun dikenal oleh orang lain. Sepertihalnya nama 

pada seseorang yang digunakan sebagai identitas untuk saling mengenal satu sama 

lain. 

 Pada instansi resmi seperti perusahaan juga wajib memiliki sebuah 

identitas agar perusahaan tersebut mudah dikenal dan diingat oleh orang lain. 

Oleh sebab itu, sebuah perusahaan pasti memiliki nama sebagai identitasnya 

masing-masing. Tentu nama yang digunakan sebagai identitas bisa mengandung 

unsur-unsur yang ada dalam perusahaan tersebut maupun simbol harapan. Akan 

tetapi bagi sebuah perusahaan, tidak hanya bisa menggunakan identitas nama saja. 

Masih banyak identitas lain yang harus diciptakan sebagai bentuk branding usaha 

melalui berbagai aspek seperti penciptaan identitas visual. Salah satu contoh 

identitas visual yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah sebuah logo. 

 Logo itu sendiri memiliki maanfaat dan tujuan yang sangat penting bagi 

perusahaan. Beberapa tujuan dari sebuah logo adalah sebagai berikut : 

1. Salah satu bentuk marketing. 

2. Menarik mata atau Eye Catching. 

3. Trend. 

Selain itu, logo juga bisa menjadi simbol yang dapat menjelaskan citra dari 

perusahaan maupun produk yang dihasilkan (Creohouse, 2016). Dengan 

demikian, maka sebuah logo memang harus dimiliki oleh setiap perusahaan 

sebagai salah astu identitas utama sekaligus sebagai upaya pengembangan 

perusahaan agar jauh lebih profesional daripada sebelumnya. 

 Salah satu contoh perusahaan yang cukup besar potensinya namun masih 

belum memiliki logo adalah UD. Wahyu Jaya. Padahal UD. Wahyu Jaya adalah 

produsen kerupuk beras pertama di Indonesia yang memiliki target market hingga 
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luar negeri seperti Malaysia. Kesuksesan perusahaan ini tidak lepas dari inovasi 

baru dalam bidang pangan. Namun dengan status perusahaan yang masih 

menyandang nama UD, menjadikan perusahaan ini masih belum meiliki bagian 

khusus dalam dunia market digital. Sehingga dalam branding logopun masih 

belum dimiliki. Sehingga citra perusahaan dalam sudut pandang professional 

dirasa masih kurang mumpuni. 

 Oleh sebab itu, UD. Wahyu Jaya harus segera memilii sebuah desain logo 

yang nantinya bisa dipatenkan sekaligus menjadi identitas resmi perusahaan. 

Dengan begitu, diharapakan upaya pengembangan perusahaan ke rana 

professional akan jauh lebih mudah dan terpercaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana cara merancang logo UD. Wahyu Jaya untuk meningkatkan 

brand awareness  ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dibuat untuk memfokuskan topik pembahaan yang 

dibutuhkan dalam proses perancangan. Berikut batasan-batasan masalah yang 

akan dibahas : 

1. Penjelasan corporate identity 

2. Perancangan desain logo. 

3. Penjelasan desain logo 

4. Penggunaan tipografi 

5. Penggunaan warna. 

  

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Kerja praktik merupakan mata kuliah wajib dan dilaksanakan sebagai 

persyaratan kelulusan Program Studi S1 Desain Komunikasi Universitas 

Dinamika. Kerja praktik diadakan dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui 
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dunia kerja serta dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa baik 

softskill maupun hardskill. Degan adanya kerja praktik, mahasiswa bisa langsung 

menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kampus ke tempat kerja. 

1.4.2 Tujuan khusus 

 Dengan diadakannya kerja praktik ini, diharapkan dapat menjadi salah satu 

upaya praktek secara nyata dalam dunia desain dan kreatif. Dimana peracangan 

desain logo yang dibuat akan didasarkan pada penerapan ilmu-ilmu desain 

terhadap project sungguhan yang diwujudkan dalam pembuatan logo UD. Wahyu 

Jaya. Dengan demikian maka, desain logo yang dirancang dengan menerapkan 

ilmu desain yang sebenarnya dapat digunakan oleh UD. Wahyu Jaya sebagai 

identitas visual perusahaan yang tentu akan jauh lebh professional. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Diharapkan laporan dari haril kerja praktik ini bisa menjadi referensi dan 

wawasan untuk penulisan laporan kerja praktik lainnya pada waktu yang akan 

datang. Sekaligus menjadi wawasan baru bagi para pembacanya khususnya dalam 

bidang desain feed instagram. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Dapat menjadi perancangan desain logo pertama kali untuk menciptakan 

identittas visual jauh lebih professional. 

2. Mampu menjadi simbol perusahaan yang mencerminkan citra dari perusahaan 

itu senditri 

3. Mengingatkan betapa pentingya sebuah desain logo dalam sebuah perusahaan. 

1.6 Pelaksanaan 

1.6.1 Periode 

 Periode pelaksanaan kerja praktik tercantum dalam keterangan dibawah : 

Periode Waktu  : 6 Desember 2021 – 8 Januari 2022 

Hari   : Senin – Jumat 
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Tempat  : Dsn. Sugihanyar, Ds. Mojorejo, Kec. Kemlagi, Kab.  

   Mojokerto 

Email   : hradi21@gmail.com  

1.6.2 Sistem 

 Kegiata kerja praktik yang dilakukan di UD. Wahyu Jaya dilakukan secara 

WFH (work from home) karena masih dalam suasana pandemi dan PSBB covid-

19. Sehingga dalam segi komonikasi lebih banyak dilakukan melalui Whatsapp. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan berikut bertujuan untuk memudahkan dalam 

memahami pembahasan pada Laporan Kerja Praktik ini, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peridoe kerja praktik (termasuk 

sistem yang diterapkan), hingga sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan tempat 

dilaksanakannya kerja praktik yaitu UD. Wahyu Jaya. Namun ada beberapa 

informasi yang sengaja tidak disampaikan, sesuai dengan permintaan perusahaan. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Landasan teori ini mendefinisikan berbagai macam teori, konsep, dan 

pengertian yang menjadi dasar kuat dalam sebuah laporan kerja praktik dan 

perancangan desain feed instagram UD. Wahyu Jaya ini. 

BAB IV : DESKRIPSI 

Pada bab empat ini akan dibahas mengenai pekerjaan yang dilakukan selama 

pelaksanaan kerja praktik di UD. Wahyu Jaya produsen kerupuk beras Mojokerto. 

Disertai penjelasan mengenai proses dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan 

selama kerja praktik dilaksanakan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran. Pada sub-bab kesimpulan 

akan meringkas keseluruhan hasil laporan kerja praktik dalam satu kesimpulan 

mailto::%20hradi21@gmail.com
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yang terkait dengan permasalahan dan solusi yang ditawarkan penulis. Pada sub-

bab saran, penulis akan memberikan masukan terkait masalah yang diangkat 

dalam laporan kerja praktik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi terkait daftar referensi yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktik ini yang bisa berupa buku, 

jurnal, maupun e-book, website, dan lain-lain. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

 

Gambar 2. 1 Foto Kantor UD. Wahyu Jaya 

(Sumber : Koleksi pribadi) 

 UD. Wahyu Jaya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kerupuk 

beras dari Mojokerto. Tingkatan perusahaan memang masih dibawah CV, namun 

perusahaan ini sudah memiliki tempat produksi yang cukupbesar dan memiliki 

kantor lumayan megah. Hal ini didukung dengan kemajuan dalam pemasrannya 

yang semakin lama semakin besar sampai ke negara tetangga Malaysia. 

 

2.2 Alamat dan Kantor Perusahaan 

Berikut adalah beberapa informasi mengenai UD. Wahyu Jaya : 

 

Nama perusahaan : UD. Wahyu Jaya 

Alamat   : Ds. Mojorejo, Kec. Kemlagi, Kab.Mojokerto 

Telepon  : 0812-3542-2228 

Email   : hradi21@gmail.com  

Hari kerja  : Senin – Jumat 

Jam kerja  : 08.00 – 16.00 

 

 

mailto::%20hradi21@gmail.com
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2.3 Kepengurusan Perusahaan 

 UD. Wahyu Jaya memiliki tingkatan diatas UMKM namun masih dibawah 

dari CV. Sehingga dalam segi kepengurusan usaha yang dilakukan pun masih 

dirangkap oleh pemilik usaha sendiri bersama istrinya, seperti berikut : 

 

Gambar 2. 2 Kepengurusan Perusahaan 

(Sumber : Olahan penulis) 

 

Tugas Per-divisi 

1. Pengawas : Menyediakan modal usaha,  bertanggung jawab terhadap 

keseluruhan kegiatan usaha dan megawasi jalannya kegiatan  usaha. 

2. Manajer produksi :Mengawasi proses produksi dan menentukan standar 

kontrol kualitas. 

3. Manajer Keuangan : membantu perencanaan usaha, memeberi nasihat 

keuangan,  bertanggung jawab dalam keputusan pembiayaan dalam  usaha 

4. Manajer pemasaran : mengawasi  penjualan produk, mengatur 

perencanaan pemasaran produk, serta melakukan promosi.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Desain Grafis 

 Secara etimologi kata Grafis berasal dari bahasa Yunani Graphein dan 

graphic dalam bahasa inggris yang memiliki arti menulis atau menggambar. 

Secara umum, desain grafis atau rancang grafis dapat diartikan sebagai proses 

komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi 

yang bertujuan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang ingin 

disampaikan.  

 Menurut Danton Sihombing (2001), menyebutkan bahwa Desain Grafis 

merupakan kegiatan mempekerjakan berbagai elemen meliputi marka, simbol, 

uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan 

teknik fotografi maupun ilustrasi  

 Suyanto (2004) dalam bukunya yang berjudul aplikasi desain grafis untuk 

periklanan, menyebutkan bahwa desain grafis sebagai aplikasi dari keterampilan 

seni dan komunikasi yang diperuntukan untuk kebutuhan bisnis dan industri atau 

biasa disebut dengan seni komersil. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan 

dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan 

perusahaan, dan lingkungan grafis; desain informasi; dan secara visual 

menyempurnakan pesan dalam publikasi. 

 

3.2 Corporate Identity 

 Corporate identity atau juga disbut Identitas perusahaan adalah komponen 

yang mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap perusahaan, seperti logo, 

slogan, dan warna, Harrison (1995:71). Menurut (Fauzi, 2015) Corporate identity 

merupakan identitas yang digunakan untuk membedakan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya, dan bisa juga berfungsi sebagai penanaman citra atau 

image yang bisa menjadi daya tarik perusahaan. Identitas perusahaan berdasarkan 

filosofi organisasi terwujud dalam budaya perusahaan yang berbeda. Identitas 

sendiri mencerminkan kepribadian suatu perusahaan dan dari sinilah branding 

perusahaan tercipta. 
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3.3 Logo 

 Logo merupakan elemen grafis yang melambangkan suatu organisasi, 

produk, atau layanan. Logo adalah suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti 

tertentu yang mewakili suatu arti dari sebuah lembaga, organisasi, perusahaan, 

produk, daerah, negara, dan hal lainnya, yang membutuhkan sesuatu yang singkat 

dan mudah diinget sebagai penganti dari nama sebenarnya. Logo harus 

mempunyai filosofi dan kerangka dasar berupa konsep yang bertujuan melahirkan 

sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan 

atau visual, seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut (Fauzi, 2015).  

Logo merupakan tanda pengenal paling utama yang terlihat secara fisik, seperti 

halnya wajah pada manusia. Menurut Ferri Caniago (2012:3), “Logo merupakan 

suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu 

arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal-hal lainnya 

yang dianggap membutuhkan hal-hal lainnya yang singkat dan mudah diingat 

sebagai pengganti dari nama sebenarnya.”  

 Sebuah logo harus sesuai, menyenangkan, indah dan menggambarkan 

sebuah cerminan dari kredibilitas perusahaan, karena logo termasuk dalam 

komponen yang paling penting dari setiap merek perusahaan sehingga menjadi 

bagian yang paling sulit untuk dieksekusi. Sama seperti logotype yang harus 

identik dengan perusahaan atau produk yang diwakilinya, sebuah logo harus dapat 

menembus pikiran masyarakat supaya merek yang telah dibuat dapat diterima 

dengan baik dan dapat melekat di benak masyarakat (John, Asril, & Budi 

Waspada, 2017). 

3.3.1 Jenis Logo 

1. Letter Mark 

 Lettermark adalah logo berbasis tipografi yang terdiri dari beberapa huruf, 

biasanya inisial perusahaan, sangat sederhana. Dengan menggunakan hanya 

beberapa huruf logo, lettermark cukup efektif dalam mempersingkat merek 

perusahaan jika mereka memiliki nama panjang. Simbol huruf ini merefleksikan 

tentang kesederhanaan, mudah dipahami, dan diingat. 
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Gambar 3. 1 Contoh Latter Mask 

2. Wordmark 

 Mirip dengan monogram, logo wordmark adalah logo berbasis font. Hanya 

saja lebih berfokus pada nama perusahaan/ organisasi itu sendiri secara langsung. 

Jenis logo ini sangat cocok digunakan oleh perusahaan dengan nama yang singkat 

dan berbeda. Grapiku, Google, Facebook, Netflix, Grab, Coca-Cola, FedEx, 

Disney adalah contohnya. Nama-nama perusahaan tersebut ringkas, catchy dan 

mudah diingat dikombinasikan dengan tipografi dan warna yang kuat sehingga 

membantu brand lebih kuat untuk dikenali. 

 

Gambar 3. 2 Contoh Wordmark 

3. Pictorial Mark (Symbol) 

 Jenis logo Symbol merupakan logo berbasis gambar yang biasa disebut 

juga dengan istilah ikon. Simbol ini sangat melekat pada sebuah brand, dengan 

begitu nama atau identitas perusahaan/ organisasi dapat dikenali walau hanya 

dengan melihat simbolnya saja. Sebagai contoh, Apple Inc dengan logo buah apel, 

Twitter dengan ikon burung birunya, Nike dengan tanda centang (checklist), 

Premier League, Gojek, WWF, Android dan Shell. Tipe logo ini bisa dibilang 

cukup rumit ketika digunakan oleh perusahaan baru atau yang belum memiliki 

pengakuan merek yang kuat. Karena apabila logo jenis lain bisa dengan jelas 

https://www.facebook.com/grapikucom/
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mencitrakan merek dengan mencantumkan nama maupun inisial merek pada logo, 

pemakaian logo simbol/ ikon ini hanya bisa mengandalkan gambar ikonik saja. 

 

Gambar 3. 3 Bentuk Logo Symbol 

4. Abstract Mark 

 Logo abstrak merupakan logo berbasis gambar yang menggunakan bentuk 

geometris abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaan/ organisasi. Contoh 

perusahaan terkenal yang menggunakan jenis logo ini adalah Pepsi dengan 

gambar lingkaran terbagi dan Adidas dengan 3 bar miringnya. Selain itu contoh 

logo abstract mark ada BP, Chevron, Airbnb, Slack, Pertamina dan Pelindo 1. 

Keunggulan memilih logo abstrak, adalah dapat menyampaikan pesan/ nilai dari 

brand perusahaan secara simbolis dengan bebas namun terkonsep tanpa implikasi 

bentuk tertentu yang sudah umum. 

 

Gambar 3. 4 Abstrak Mark 

5. Logo Maskot 

 Logo maskot adalah logo yang melibatkan karakter bergambar. Maskot ini 

juga bisa dianggap sebagai duta bagi sebuah brand. Ciri khasnya seringkali 

berwujud kartun, penuh warna, dan selalu tampak memberikan gambaran 
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menyenangkan. Contoh maskot yang terkenal diantaranya karakter pada 

perusahaan resto cepat saji KFC yakni kakek berjenggot, perempuan 

berkuncir dua milik Wendy’s. Selain itu logo maskot dapat ditemukan pada brand 

Pringles, Duolingo, Hostgator, DuckDuckGo, Michelin hingga HokBen. 

 

Gambar 3. 5 Contoh Maskot Yang Sering Kita Temui 

6. Logo Combination 

 Logo kombinasi merupakan logo yang terdiri dari gabungan wordmark 

dengan logo simbol, abstrak, atau maskot. Gambar dan teks bisa diintegrasikan 

satu sama lain, disatukan bahkan ditumpuk. Karena nama dikaitkan dengan 

gambar, maka logo kombinasi ini bisa menjadi pilihan yang baik dan serbaguna 

karena keduanya akan saling berpadu membuat citra sebuah brand lebih kuat dan 

mudah dikenali. Beberapa logo kombinasi yang terkenal adalah Burger King, 

Doritos, Nasa, Pizza Hut, Trans Studio, Moto GP, Fanta, Semen Indonesia, dll. 

 

Gambar 3. 6 Wujud Dari Logo Combination 

7. Logo Emblem 

 Logo emblem terdiri dari huruf yang berada di dalam simbol/ ikon, 

lencana, segel atau inti dari lambang tersebut. Logo ini cenderung memiliki 
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tampilan tradisional namun dapat membuat kesan mencolok. Penggunaannya 

secara umum lebih sering menjadi pilihan utama bagi banyak sekolah, instansi 

pemerintah, organisasi maupun perusahaan dengan konsep klasik. Meski begitu, 

logo emblem juga banyak dipakai serta dimodernisasi sehingga juga cocok untuk 

berbagai perusahaan dari berbagai bidang dan generasi. Contoh logo Emblem 

yaitu Lamborghini, ASEAN, UPS, Manchester United, dll. 

 

Gambar 3. 7 Bentuk Macam-macam Emblem 

3.4 Tipografi 

 Seni mengatur tata letak huruf atau biasa disebut dengan tipografi 

merupakan sebuah seni dalam memilih jenis huruf dari ratusan jumlah rancangan 

jenis huruf yang tersedia, menggabungkan jenis huruf yang berbeda, 

menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia dan 

menandai naskah untuk proses type setting, menggunakan ketebalan dan ukuran 

huruf yang berbeda namun harus tetap selaras. Tipe huruf untuk display yang 

terpasang di jalan raya adalah arial, karena arial adalah tipe yang paling simple 

dan paling cepat dimengerti oleh pengguna jalan (Diana, 2002).  

Menurut S. Sastrowinoto (1985) model penyusunan capitalize each words lebih 

mudah dibaca dibandingkan dengan model penyusunan uppercase. Namun, model 

uppercase sangat tepat untuk penegasan maksud (R.E Sandi, 2007).   

 Menurut J. Ben Lierman dalam Lia Anggraini S. dan Kirana Nathalia 

(1967), ia mengatakan ada dua hal yang akan menetukan kesuksesan desain 

terkait dengan penggunaan tipografi, yaitu legibility, dan readibility. Legibility 

adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter/huruf tanpa harus 

bersusah payah. Sedangkan Readibility adalah penggunaan huruf dengan 



21 

 

 

memperhatikan hubungannya dengan huruf yang lain sehingga terlihat jelas dan 

mudah dibaca. (Lia Anggraini S. dan Kirana Nathalia, 2016).  

Lia Anggaraini S. dan Kirana Nathalia (2016) dalam bukunya yang berjudul 

Desain komunikasi Visual Dasar-Dasar Panduan untuk Pemula mengatakan, 

tipografi sebagai salah satu elemen desain yang mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh elemen desain yang lain, serta dapat mempengaruhi keberhasilan suatu karya 

desain secara keseluruhan. 

3.4.1 Jenis-jeins Tipografi 

1 Serif 

Merupakan jenis huruf paling klasik. Dinamakan demikian lantaran keberadaan 

serif atau garis tipis menyerupai sirip pada lengan atau ujung kaki huruf. Gaya 

huruf roman dan bodoni termasuk jenis serif. Saat membaca rangkaian huruf ini, 

terlintas kesan luwes dan klasik. 

 Pada huruf roman, perbedaan tebal tipis tidak terlalu terlihat. Hal tersebut 

membuat kelompok ini memiliki keterbacaan tinggi, sehingga kerap dipakai 

sebagai teks formal. Contoh, Garamond, Baskerville, dan Times New Roman. 

Sementara, huruf bodoni punya ciri ketebalan dan ketipisan yang lebih tegas. 

Perbedaan mencolok muncul guna membedakan kaitan dan batang huruf. 

Misalnya, Craw Modern, Bodoni, Normandia, dan Alexuss Heavy. 

 

Gambar 3. 8 Contoh Jenis Font Serif 

2 Egyptian 

 Termasuk kelompok serif, namun bentuknya cenderung besar. Dikenal 

juga sebagai slab serif, jenis huruf ini biasa dipakai untuk memberi penekanan dan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bodoni
https://id.wikipedia.org/wiki/Garamond
https://id.wikipedia.org/wiki/Baskerville
https://id.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman
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penegasan suatu kata atau pesan. Maka, kesan kokoh, kuat, dan stabil muncul saat 

melihat deretan huruf egyptian. Kebanyakan font ini dipakai dalam bidang desain 

periklanan karena bisa menarik perhatian lewat ukuran besar dan tampilan 

tebal. Egyptian umum dipakai pada judul, Logo, dan Header. 

Contoh, Serifa, Rockwell, Memphis, dan Aachen. 

 

Gambar 3. 9 Font Egyptian 

3 Sans Serif 

 Kata “sans” berarti tanpa, sehingga sans serif menunjukkan ketiadaan 

bentuk serif pada huruf. Muncul pada pertengahan abad ke-19, jenis ini tampil 

simpel dan punya keterbacaan yang cepat. Kesan simpel, bersih, efisien, dan 

modern membuatnya familier dalam berbagai visual yang Anda temui sehari-hari. 

Hampir semua tampilan antarmuka layar digital menggunakan sans serif, 

termasuk saat menulis teks paragraf panjang. 

 Tipografi ini adalah bentuk modern dari Roman. Beberapa contoh 

kelompok sans serif yang terkenal antara lain, Arial, Helvetica, Lucida Sans, Gill 

Sans, dan Futura. 

 

Gambar 3. 10 Bentuk Font Sans Serif 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rupa_huruf_berkait
https://creativemarket.com/NewTropical/4034798-ROCKWELL-Modern-Serif-Font
https://www.vecteezy.com/vector-art/230120-modern-colorful-memphis-style-alphabet-vector
https://id.wikipedia.org/wiki/Arial
https://id.wikipedia.org/wiki/Helvetica
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucida_Sans_Unicode
https://id.wikipedia.org/wiki/Gill_Sans
https://id.wikipedia.org/wiki/Gill_Sans
https://en.wikipedia.org/wiki/Futura_(typeface)
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4 Script 

 Tipografi ini menyerupai tulisan tangan tradisional guna memperoleh 

kesan lebih estetik dari suatu karya visual. Namun, karena bentuknya seperti huruf 

tegak bersambung dengan variasi tebal tipis di setiap huruf, script harus dipakai 

secara berhati-hati. 

 Jenis tulisan tangan bukanlah huruf ideal untuk tulisan panjang. Anda bisa 

menggunakannya sebagai tulisan pendek. Sebagai contoh, judul pada Sertifikat 

dengan menuliskan paduan huruf pertama kapital dan huruf kecil untuk sisanya. 

 

Gambar 3. 11 Font Script 

5 Decorative 

 Pengembangan jenis huruf dekoratif cenderung beragam, sehingga 

membuat variasi hurufnya begitu banyak sekaligus berbeda satu sama lain. Kesan 

tertentu bisa ditangkap oleh pembaca saat melihat huruf bergaya dekoratif ini. 

 Dikenal juga sebagai font display atau font ornamental, ciri huruf ini 

mempunya ornamental yang tinggi. Cocok dipakai sebagai tagline atau judul. 

Namun, hal tersebut membuat huruf ini tidak cocok dipakai sebagai badan teks 

lantaran membuatnya sulit terbaca. Contoh jenis dekoratif adalah Walt 

Disney, Birthday Font, dan Inspira Font. 

https://solusiprinting.com/tag/tipografi/
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Gambar 3. 12 Font Decorative 

6 Miscellanous 

Berupa pengembangan dari berbagai jenis huruf yang telah ada sebelumnya. 

Penambahan hiasan, ornamen, atau garis-garis dekoratif membuat kategori ini 

sering disebut juga fantasy font. Biasanya, miscellanous dipakai pada desain yang 

mengutamakan unsur imajinasi. Umum dipakai pada teks Komik maupun produk 

dengan target pasar anak-anak. Berkat bentuk yang unik dan lucu, jenis huruf ini 

mudah merebut perhatian siapa saja yang melihatnya. 

Contoh, Magneto, Westminster, Joker, dan Comic Sans MS. 

 

Gambar 3. 13 Contoh Font Miscellanous 

3.5 Warna 

 Dalam buku Dasar-Dasar Tata Rupa dan Desain, menurut Drs. Sadjiman 

Ebdi Sanyoto (2005) warna secara obyektif/fisik diartikan sebagai sifat cahaya 

yang dipancarkan, atau secara subyektif/psikologis sebagai bagian dari 

pengalaman indera penglihatan. Warna memberikan peranan yang sangat penting, 

https://deeezy.com/product/12453/magneto-vintage-style-font
https://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_(typeface)
https://thehungryjpeg.com/product/3444203-jokers-font-set
https://id.wikipedia.org/wiki/Comic_Sans
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karena setiap warna memiliki karakter dan memberikan dampak secara psikologis 

kepada audiencenya.  

 Menurut Lia & Nathalia (2016) warna merupakan salah satu elemen yang 

dapat menarik perhatian, meningkatkan mood, menggambarkan citra sebuah 

perusahaan, dan lainnya. Pemilihan warna yang efektif dapat menjadi pilihan 

dalam menciptakan sebuah desain, namun kata efektif sendiri dapat ditafsirkan 

berbeda- beda oleh setiap orang. Warna yang dipilih biasanya didasarkan pada 

penggunaan warna brand, akan tetapi memilih kombinasi warna yang minimalis 

sangat disarankan dalam desain website. 

3.5.1 Jenis Warna 

1 Warna Primer 

 Warna Primer merupakan warna pokok atau warna dasar. Jadi, warna 

primer ialah warna yang menjadi fondasi dari warna lain. Warna primer adalah 

warna induk. Warna yang murni berdiri sendiri tanpa campuran warna lain. Warna 

primer diantaranya merah, kuning, dan biru. 

 

Gambar 3. 14 Contoh Pilihan Warna Primer 

2 Warna Skunder 

 Warna ini disebut dengan istilah warna kedua, yang artinya yaitu warna 

yang berasal dari pencampuran dua warna primer. contohnya warna merah jika 

dicampur dengan warna kuning maka akan menjadi warna orange. 
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Gambar 3. 15 Pilihan Warna Skunder 

3 Warna Tersier 

 Warna tersier merupakan warna yang yang dihasilkan dari pencampuran 

antara warna primer dengan warna sekunder. 

 

Gambar 3. 16 Contoh Warna Tersier 

4 Warna netral 

 Warna netral ialah warna yang berfungsi sebagai nuansa latar belakang 

yang lembut, yang dengan mudah dipadukan dengan warna-warna lain yang lebih 

kua. 

 

Gambar 3. 17 Pilihan Warna Netral 
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3.6 Layout 

Menurut Surianto Rustan (2009 : 13), layout adalah tata letak elemen- elemen 

desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau 

pesan yang dibawanya. 

3.6.1 Prinsip Layout 

1 Harmonis 

 Prinsip yang pertama adalah adanya keharmonisan di antara sajian grafis 

dengan berbagai elemen yang ada di dalam layout tersebut. Tidak ada elemen 

yang terlalu dominan sehingga menutup elemen yang lain. Semua harus 

mendukung satu dengan yang lain. 

 

Gambar 3. 18 Contoh Prinsip Harmonis 

2 Kontras 

 Prinsip kontras menitikberatkan pada pembedaan elemen desain (font, 

warna tulisan, ketebalan huruf, dll) agar tidak serupa, sehingga desain layout tidak 

monoton dan lebih menarik untuk dilihat. 
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Gambar 3. 19 Contoh Prinsip Kontras 

3 Stressing 

 

Gambar 3. 20 Contoh Prinsip Stressing 

4 Kesederhanaan 

 Prinsip kesederhanaan dalam desain layout mempertimbangkan tingkat 

kompleksitas elemen-elemen yang akan digunakan di dalamnya. Kesederhanaan 

yang dimaksud bukan dengan mengurangi elemen yang justru dapat mengurangi 

pesan yang ingin disampaikan. Akan tetapi penyederhanaan elemen yang terlalu 

kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. 

 

Gambar 3. 21 Contoh Prinsip Kesederhanaan 



29 

 

 

5 Keseimbangan 

 Dalam penerapan prinsip keseimbangan, elemen desain harus tersaji secara 

seimbang baik itu secara simetris maupun secara asimetris. Prinsip ini akan 

menjaga komposisi desain agar tidak berat sebelah. 

 

Gambar 3. 22 Contoh Prinsip Keseimbangan 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Penjelasan Pekerjaan 

Tahapan pengerjaan desain logo dan identitas visual diawali dengan brief yang 

diberikan oleh Direktur UD. Wahyu Jaya berkaitan dengan pekerjaan yang akan 

dilakukan selama periode kerja praktek ini. Seperti yang telah disetujui pada awal 

pengajuan proposal kerja praktek di UD. Wahyu Jaya, penulis akan membuat 

desain logo dan identitas visual dengan format akhir Joint Photographic Experts 

Group (JPEG) / Portable Network Graphics (PNG). Dalam Brief tersebut Direktur 

UD. Wahyu Jaya menjelaskan secara singkat latar belakang terbentuknya usaha 

kerupuk beras yang dikelolanya. Hasil dari brief yang diberikan akan melalui 

tahapan-tahapan berupa:  

1. Penulis membuat rancangan ide dan konsep bentuk logo dan identitas visual 

yang akan dibuat. 

2. Penulis mulai membuat sketsa logo. 

3. Melakukan digitalisasi sketsa logo. 

4. Menggabungkan ide dan konsep yang sebelumnya telah dibuat kedalam sketsa 

logo. 

5. Melakukan exporting guna menghasilkan format Joint Photographic Experts 

Group (JPEG) / Portable Network Graphics (PNG) agar mudah dipahami. 

 

4.2 Ide dan Konsep Desain Logo dan identitas visual  

Desain logo dan identitas visual pada UD. Wahyu Jaya mengambil konsep 

dari objek-objek yang berhubungan dengan bidang usaha yang dijalankan melalui 

proses brain storming.  
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Gambar 4. 1Mind Mapping 

Dari proses brain storming akan memunculkan keyword yang nantinya 

berfungsi sebagai rujukan pembuatan logo. Brain Storming juga menentukan citra 

usaha yang ingin dibentuk, menentukan pemilihan warna, pemilihan tipografi, 

yang semua itu dirangkai menjadi satu kesatuan yang selaras. Pemilihan warna 

harus selaras antara logo dan identitas visual UD. Wahyu Jaya, yang juga 

diaplikasikan pada kartu nama, kop surat, serta papan nama.  

 

4.3 Software yang digunakan 

Penulis menggunakan software Adobe Illustrator dalam keseluruhan 

pembuatan desain logo dan stationery set UD. Wahyu Jaya. 

 

4.3.1 Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator adalah sebuah software yang bergerak di bidang pengolah 

gambar yang berhubungan dengan vektor. Berbeda dengan gambar biasa, vektor 

adalah jenis gambar yang kalau kita perbesar (zoom) hasilnya tidak akan pecah. 

Pada software ini, penulis membuat desain logo sekaligus stationery set untuk 

UD. Wahyu Jaya. 
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Gambar 4. 2 Tampilan Software Adobe Illustrator 

4.4 Sketsa Desain 

Dalam proses pembuatan desain logo memiliki tahapan yang harus dilalui 

secara runtut. Menurut Bob Cotton dalam bukunya yang berjudul The Guide to 

Graphic Design (1990:52) menyebutkan bahwa dalam proses desain, setelah 

didapatkan gagasan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bentuk sketsa awal 

(thumbnail design) yang kemu dian dikembangkan lagi ke dalam serangkaian 

gambar alternatif (rough design) yang masih akan diperbaiki. Langkah ini disebut 

dengan tahap. 

 

4.4.1 Proses Perancangan Logo 

Berikut ini adalah tahap-tahap dalam proses perancangan:  

1. Sketsa Awal (Thumbnail)  

Gambar 4. 3 Sketsa Awal 
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Proses perancangan logo diawali dengan thumbnail atau pembuatan sketsa 

awal. Thumbnail dibuat pada sebuah kertas dan ada beberapa alternatif desain, 

dari beberapa alternatif tersebut akan dipilih yang terbaik. 

Dari beberapa sketsa thumbnail yang sudah dibuat kemudian dipilih  beberapa 

desain thumbnail yang disukai dan cocok menurut tim dan didiskusikan kepada 

pemilik usaha. Untuk selanjutnya dikembangkan ketahap refine sketch. 

 

2. Refine Sketch  

Setelah menentuka sketsan logo desain yang dipilih berdasarkan pertimbangan 

tim serta persetujuan pemilik usaha kemudian dikembangkan lagi ke dalam refine 

sketch atau memperbaike sketsa secara digital untuk kemudian dipilih kembali 

logo yang di inginkan. 

Gambar 4. 4 Refine Sketch 

3. Digital Development 

Desain logo refine yang sudah dipilih kemudian di kembagkan lagi di tahap 

digital development ini dari bentuk dan warna. 

Gambar 4. 5 Digital Development Logo 
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4. Final Logo 

Pemilihan final logo ini melalui pertimbangan tim dan persetujuan pemilik 

usaha dengan pertimbangan logo yang dapat mencermintan karakter dan visi misi 

UD. Wahyu Jaya. Final logo yang telah jadi nantinya akan digunakan pada 

berbagai macam media promosi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh UD. Wahyu Jaya. Berikut ini merupakan makna logo dari UD. 

Wahyu Jaya yang telah penulis susun sesuai dengan citra usaha yang berkaitan 

dengan usahanya. 

Gambar 4. 6 Final Logo 

Filosofi Logo, Logo ini termasuk jenis logo lettermark yang menggunakan 

Simbol huruf inisial dari UD. Wahyu Jaya merefleksikan tentang kesederhanaan, 

mudah dipahami, dan diingat. Terdapat simbol beras ini merepresentasikan usaha 

yang dijalankan UD. Wahyu Jaya sebagai produsen kerupuk beras dan juga 

memiliki makna kemakmuran. Warna hijau yang digunakan menggandung makna 

alami, sejahtera serta pertumbuhan dimana usaha ini akan terus bertumbuh, 

kuning diambil dari warna padi yang telah siap panen dan bermakna hangat, 

kebahagian, dan optimisme dalam menjalankan usaha ini. 

 

4.4.2 Proses Perancangan Stationary Set 

Selain mendesain logo UD. Wahyu Jaya, penulis juga membuatkan stationery 

set berupa kartu nama, dan kop surat untuk dijadikan sebagai identitas usaha 

dengan desain yang sesuai dengan citra perusahaan.   

 

1. Kartu Nama 
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Kartu nama merupakan sebuah kartu yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi seseorang atau perusahaan, digunakan untuk perkenalan secara formal. 

Dalam kartu nama biasanya terisi nama dan logo perusahaan, alamat, nomor 

telepon, email, serta website.  

Gambar 4. 7 Sketsa Kartu Nama 

Gambar 4. 8 Final Desain Kartu Nama 

 

2. Kop Surat 

Kop surat adalah identitas sebuah perusahaan atau instansi agar penerima surat 

dapat dengan mudah mengetahui darimana asal surat serta lembaga apa yang 

mengirim surat kepada mereka. Kop surat atau istilah umumnya yaitu kepala surat 

merupakan bagian dari surat resmi yang terletak di b agian paling atas pada surat.  

 

 



36 

 

  

 

 

 

Gambar 4. 9 Sketsa Kop Surat 

 Gambar 4. 10 Final Desain Kop Surat  
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Dalam laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan Desain Logo UD. 

Wahyu Jaya Sebagai Bentuk Identitas Visual Yang Jauh Lebih Profesional ” ini, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tujuan dari perancangan ini adalah merancang desain logo dan identitas visual 

guna meningkatan daya tarik konsumen dan sebagai identitas perusahaan.   

2. Berdasarkan tahapan proses pembuatan desain logo, proses sketsa logo sangat 

diperlukan guna membantu menciptakan logo yang menarik dan sesuai dengan 

citra uyang diinginkan.   

3. Dalam perancangan desain logo dan identitas visual diperlukan brief yang jelas 

mengenai corporate identity yang ingin dibentuk. Hal ini berkaitan dengan visi 

dan misi perusahaan, karakter konsumen, serta identitas visual yang diinginkan.  

5.2 Saran  

Setelah menyelesaikan laporan kerja praktik ini, penulis memiliki sedikit 

saran, diantaranya:  

1. Dalam bekerja secara prosefional time management sangat diperlukan untuk 

meminimalisir adanya kesalahan selama proses pengerjaan.   

2. Melakukan komunikasi yang baik kepada sesama tim dan atasan agar 

membentuk suasana yang nyaman dalam bekerja.   

3. Pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan merupakan tindakan 

yang bijak agar mendapat hasil yang maksimal.   

4. Evaluasi dini oleh tim grafis berupa saran dan kritik dari tim akan sangat 

membantu memperbaiki kesalahan yang terjadi. Hal ini dapat juga mempererat 

solidaritas kerja tim agar semakin solid.  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