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BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

3.1. Desain 

1.1.1. Identifikasi Data 

A. Profil Kedai Isme Jepara 

     Kedai Isme merupakan salah satu pelaku usaha kedai makanan 

yang menjual menu ayam pedas keju sebagai menu utamanya. Kedai 

yang menjadi pelopor menu ayam pedas keju di Kota Jepara ini telah 

berdiri  sejak Februari 2018 hingga kini. Saat ini Kedai Isme telah 

memiliki 2 outlet kedai, kedai pertama beralamatkan di 

Jl.Kol.Sugiono No.2, Jobokuto Jepara dan kedai kedua yang 

merupakan cabang usaha terletak di Jl. Soekarno Hatta, Tahunan 

Jepara. Nama Kedai Isme sendiri diambil dari nama pemilik usaha 

yaitu, Ismia Riniawati. Awal membuka usaha Kedai Isme tidak 

memiliki outlet kedai. Pemilik berjualan menu ayam pedas keju 

melalui pesan online. Setelah beberapa bulan mulai berkembang dan 

telah dikenal oleh banyak orang, Kedai Isme mulai membuka kedai 

pertama kali yang beralamat di Jl. KH Yasin No.2., Saripan Jepara.  

Setelah membuka outlet kedai usaha hingga kini, Kedai Isme hanya 

dibantu oleh saudara dari pemilik dan tidak memiliki Karyawan. 

Kedai Isme sudah memiliki identitas perusahaan yaitu logo. Sejauh 

ini promosi yang dilakukan yaitu melalui media online Instagram dan 

juga bekerjasama dengan GrabFood dan GoFood. Jam buka Kedai 

Isme dimulai dari pukul 10.00 – 22.00 WIB. Kedai Isme telah 

memiliki identitas perusahaan berupa Logo, dan sejauh ini promosi 

yang dilakukan melalui media online Instagram. Kedai Isme juga 

melakukan promosi berkala pada setiap hari tertentu, seperti hari 

ulang tahun pemilik, saat tahun baru, dan hari istimewa lainnya.  

Berikut adalah lokasi Kedai Isme yang berada di Jl. Soekarno Hatta, 

Tahunan Jepara. 
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Gambar 3.1. Lokasi Kedai Isme Pertama 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

Gambar 3.2. Lokasi Cabang Kedai Isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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Gambar 3.3. Tempat Pemesanan Menu Kedai Isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

         

Gambar 3.4. Tempat Makan di Kedai Isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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B. Visi dan Misi 

a) Visi 

     Menghasilkan produk makanan yang berkualitas dengan 

mengutamakan kepuasan konsumen. 

b) Misi 

     Meningkatkan kualitas dengan harga yang cukup terjangkau, serta 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, dan 

menciptakan inovasi kekinian pada produk. 

c) Tagline  

     “Our Food Is GREAT, Our Mission Is GREATER” 

     Arti dari tagline ini adalah ‘Makanan kami enak, Misi kami lebih 

besar’. Maksudnya, sesuai dengan visi dan misi Kedai Isme,  

makanan yang disajikan di sana rasanya enak dan berkualitas, tetapi 

tidak hanya itu, Kedai Isme juga memiliki Misi yang lebih besar yaitu 

menjadikan bisnis ini bukan hanya sekedar menjual makanan,  tetapi 

dapat mengajak masyarakat khususnya pemuda pemudi Jepara untuk 

lebih kreatif dalam melakukan hal- hal seperti berbisnis.  

C. Logo Kedai Isme  

Berikut adalah logo yang dipakai oleh Kedai Isme sampai sekarang.  

 

Gambar 3.5. Logo Kedai Isme 

(Sumber : Kedai Isme, 2018) 
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1.1.2. Data Produk 

     Produk menu makanan yang terdapat di Kedai Isme terbagi 

menjadi beberapa sub menu , yaitu menu ayam pedas, menu geprek, 

menu bento, dan menu camilan serta menu minuman. Pada menu 

ayam pedas terdapat beberapa menu yaitu Hot Cheesy, Curry On, 

Sikatsu, Blackpepper, dan Fire Wings. Pada menu geprek terdapat 

nasi ayam geprek, nasi geprek saus lada hitam, nasi geprek keju, nasi 

geprek mozzarella, dan geprek wow. Pada menu bento terdapat bento 

teriyaki dan bento egg roll. Pada menu camilan terdapat beberapa 

menu yaitu French Fries, onion ring, lumpia, jamur crispy, dan 

corndog mozzarella. Yang terakhir adalah menu minuman yaitu es 

lemon tea, es teh, es jeruk, es teh tarik, dark choco, choco hazelnut, 

thai tea original, thai tea green tea, dan creamy red velvet.  

Berikut adalah tabel daftar menu yang terdapat di Kedai Isme : 

No Gambar Nama Menu Deskripsi 

1 

 

Hot Cheesy 

(Pedas 

Keju) 

Disajikan dengan 

nasi hangat, Ayam 

crispy dibalut 

bumbu pedas, 

dengan tambahan 

saus keju. 

2 

 

Curry On 

(Fillet Saus 

Kari) 

Disajikan dengan 

nasi hangat, salad 

mayo, dan daging 

dada fillet (tanpa 

tulang) berbumbu 

kari jepang. 
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3 

 

Sikatsu 

(Fillet 

Barbeque) 

Nasi hangat 

dengan lauk ayam 

crispy tanpa 

tulang, salad mayo, 

dan saus barbeque. 

4 

 

Blackpepper 

(Lada 

Hitam) 

Nasi hangat 

dipadukan dengan 

ayam crispy tanpa 

tulang dan saus 

blackpepper 

premium. 

5. 

 

Fire Wings Disajikan dengan 

nasi hangat, 

dengan daging 

ayam bagian sayap 

dibalut bumbu 

pedas, dan saus 

keju 

Tabel 3.1. Daftar menu utama Kedai Isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

Berikut adalah menu lain yang terdapat di kedai Isme : 

No Jenis Menu Nama Menu Deskripsi 

1 Menu Geprek Nasi ayam geprek Nasi hangat dengan 

lauk ayam crispy tanpa 

tulang di geprek 

dengan bumbu sambal 

geprek 

  Nasi geprek saus 

lada hitam  

Nasi dengan lauk ayam 

geprek dengan saus 
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lada hitam  

  Nasi geprek keju Nasi dengan ayam 

geprek dan saus keju 

  Nasi geprek keju 

mozarella 

Nasi dengan ayam 

geprek dengan saus 

keju mozarella 

2 Menu Bento Bento Teriyaki Nasi hangat dengan 

chicken teriyaki, ebi 

furai, saus blackpepper 

dan salad mayo 

  Bento Egg Roll Nasi hangat dengan 

chicken crispy, egg 

roll, saus blackpepper, 

dan salad mayo 

3 Menu camilan Frenc Fries Kentang goreng dengan 

saus keju 

  Onion Ring Bawang Bombay 

crispy dengan saus keju 

  Lumpia Lumpia isi daging 

ayam cincang 

  Jamur Crispy Jamur crispy dengan 

saus keju 

  Corndog 

Mozarella 

Corndog dengan saus 

keju mozarella 

4 Menu minuman Es teh  

  Es jeruk  

  Es lemon tea  

  Es the tarik  

  Dark choco  

  Choco Huzelnut  
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  Thai Tea Original  

  Thai Tea Green 

tea 

 

  Creamy Red 

Velvet 

 

Tabel 3.2. Daftar Menu Kedai isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

1.1.3. Segmentasi Pasar 

     Segmentasi pasar adalah suatu konsep yang sangat penting dalam 

pemasaran. Menurut Eric Berkowitz dan rekan dalam terjemahan 

Indonesia, mendefinisikan segmentasi pasar sebagai membagi suatu 

pasar ke dalam kelompok – kelompok yang jelas, yaitu (1) memiliki 

kebutuhan yang sama dan (2) memberikan respons yang sama 

terhadap suatu tindakan pemasaran. (Morissan, 2010:57). 

a. Segmentasi Geografis 

     Segmentasi geograffis merupakan pembagian pasar menjadi 

unit – unit geografis yang berbeda – beda, misalnya wilayah, 

Negara, Negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. 

(M.Suyanto, 2006:21). Segmentasi geografis yang dilakukan oleh 

Kedai Isme yaitu wilayah Kota Jepara.  

b. Segmentasi Demografis 

     Segmentasi demografis adalah pasar yang dikelompokkan 

berdasarkan variabel – variabel pendapatan, jenis kelamin, 

pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran keluarga, pekerjaan, 

agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. 

(M.Suyanto, 2006:22). 

     Kedai Isme memiliki target pasar berdasarkan demografis, 

sebagai berikut :  

1) Jenis kelamin  : Pria dan Wanita 
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2) Pendidikan  : Pelajar, Mahasiswa, dan   

     Masyarakat umum. 

3) Status dan Ekonomi : Semua kalangan masyarakat 

4) Target Audiens : Semua masyarakat di seluruh  

     wilayah Jepara.  

c. Segmentasi Psikografis  

     Segmentasi Psikografis mengelompokkan pasar dalam variabel 

gaya hidup, nilai dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh 

orang – orang yang menonjol pada kelas sosialnya. Minat terhadap 

suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup sehingga barang yang 

dibeli oleh orang – orang tersebut ditunjukkan untuk menunjukkan 

gaya hidupnya. (M.Suyanto, 2006:25). 

     Kedai Isme melihat dari gaya hidup di sekitar kota Jepara 

sendiri, dengan gaya hidup masyarakat Jepara yang mengikuti 

perkembangan zaman dan cenderung menyukai hal yang sedang 

kekinian, Kedai Isme memiliki target pasar dalam gaya hidup 

sosial dan aktif, namun juga memiliki target pasar dari kepribadian 

seorang yang netral.  

1.1.4. Data Kemasan Kedai Isme 

      Pada awal pemasaran Kedai Isme, kemasan yang digunakan 

adalah  dari bahan sterofom. Kemudian setelah membuka outlet 

kedai hingga sekarang, kemasan yang digunakan yaitu paper 

lunch box bahan kertas ivory 210 gram, dengan ukuran sisi atas 18 

x 11 x 3 cm dan sisi bawah 16 x 9 x 4,5 cm.  

Berikut adalah gambar kemasan yang digunakan oleh Kedai Isme 

saat ini :  
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Gambar 3.6. Kemasan Kedai Isme 

(Sumber: Penulis, 2020) 

     Berdasarkan analisis fungsi, kemasan ini telah aman digunakan 

karena mampu melindungi kondisi makanan serta tidak mengubah 

rasa, akan tetapi memiliki kelemahan jika kemasan di tumpuk 

banyak maka daya tahan kemasan berkurang, karena bahan kertas 

yang digunakan kurang tebal. Kekurangan dari kemasan ini adalah 

belum terdapat desain pada kemasannya, sehingga tidak menarik 

dan sama saja dengan kemasan dari pesaing lainnya.  

1.1.5. Analisis SWOT 

     Dalam melakukan proses perancangan perlu adanya analisis 

objek Kedai Isme yaitu menggunakan analisis SWOT supaya dapat 

melihat kekuatan, kelemahan, ancaman, serta peluang. Dari hasil 

analisis SWOT tentang Kedai Isme menghasilkan kesimpulan 

bahwa produk makanan di Kedai Isme yaitu ayam pedas keju dan 

menu lainnya memiliki kekuatan besar sebagai adanya peluang 
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untuk mengembangkan inovasi menu makanan tersebut. 

Perancangan kemasan sebagai media promosi Kedai Isme 

merupakan peluang yang disinkronkan dengan kekuatan untuk 

mengatasi kelemahan dan ancaman secara internal maupun 

eksternal.  

Berikut merupakan tabel analisis SWOT dari Kedai isme : 

Tabel 3.3. Analisis SWOT 

Aspek Kekuatan 

(Strenght) 

 Kedai Isme merupakan Satu – 

satunya pelopor menu ayam pedas 

keju di Kota Jepara, yang kemudian 

menu ini diikuti oleh beberapa kedai 

usaha lainnya, akan tetapi pelanggan 

lebih menyukai rasa dari Kedai Isme. 

 Kedai Isme telah bekerja sama 

dengan mitra Grabfood dan Gofood 

sehingga bisa dengan mudah dipesan 

melalui media online tersebut.  

 Bahan – bahan makanan yang 

digunakan oleh Kedai Isme 

merupakan bahan yang masih baru 

dan fresh, aman dan berkualitas. 

 Menu yang ada di Kedai Isme 

mempunyai rasa yang enak dan bisa 

membuat ketagihan, terbukti dengan 

pelanggan tetap yang lebih memilih 

Kedai Isme disbanding yang lainnya. 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Penulis, 2020) 

Setelah membuat data analisis SWOT, hal yang dibutuhkan 

berikutnya adalah matriks dari analisis SWOT tersebut. Berikut 

merupakan matriks analisis SWOT dari Kedai isme : 

 

Aspek kelemahan 

(Weakness) 

 Kemasan yang digunakan oleh Kedai 

Isme saat ini masih sederhana dan 

belum terdapat daya tarik visual 

sehingga kurang menarik 

 Tidak adanya pembeda dengan 

kemasan produk makanan lain 

 

Aspek peluang 

(Opportunity) 

 Menu makanan Kedai Isme dapat 

mencapai produk pasar yang luas 

karena satu – satunya menu makanan 

ayam pedas keju yang ada di Jepara 

 Untuk semua kalangan harga yang 

diberikan cukup terjangkau 

 Dapat melakukan kerja sama dengan 

industri kreatif terutama dalam 

pengembangan media kemasan 

Aspek Ancaman 

(Treatment) 

 Mulai bermunculan kemasan yang 

menarik dari usaha lain 

 Terdapat beberapa usaha lain yang 

meniru menu ayam pedas keju khas 

dari Kedai Isme 

 Ketahanan masih relative singkat 

karena bahan yang digunakan kurang 

tebal.  
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Tabel 3.4. Matriks Analisis SWOT 

SWOT Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang 

(O) 

1.Kedai Isme merupakan 

pelopor menu ayam 

pedas keju di Jepara, 

sehingga memiliki 

peluang besar untuk 

mencapai produk pasar 

yang luas karena harga 

yang diberikan oleh 

Kedai Isme cukup 

terjangkau untuk semua 

kalangan.  

2. Karena Kedai Isme 

telah bekerjasama 

dengan mitra Grabfood 

dan Gofood, maka 

memudahkan konsumen 

untuk membeli tanpa 

harus pergi ke outlet 

kedai, sehingga 

memiliki peluang yang 

bagus karena dalam 

pemesanan Grabfood 

maupun Gofood bisa 

mendapatkan potongan 

harga melalui kode 

promo ataupun melalui 

promo dari Kedai Isme 

sendiri.  

1. Kemasan yang 

digunakan oleh Kedai 

Isme saat ini masih 

terbilang sederhana, serta 

tidak memiliki identitas 

dan daya tarik secara 

visual, menjadikan tidak 

adanya pembeda dengan 

kemasan lain yang juga 

menggunakan kemasan 

polos yang sama. 

Sehingga dapat menjadi 

peluang bagi rumah 

produksi kreatif untuk 

melakukan kerja sama 

supaya dapat lebih 

mengembangkan media 

kemasan di zaman 

sekarang ini. 
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Ancaman 

(T) 

1. Kekuatan Kedai Isme 

sebagai pelopor menu 

ayam pedas keju di Kota 

Jepara, menjadikan 

beberapa mitra usaha 

lain yang meniru menu 

dari Kedai Isme 

1. kelemahan pada 

kemasan Kedai Isme saat 

ini, menjadikan ancaman 

bagi Kedai Isme karena 

tidak bisa bersaing 

dengan usaha lain yang 

telah memiliki kemasan 

menarik. 

(Sumber : Penulis, 2020) 

     Kesimpulan analisis SWOT :  

1. Kedai Isme merupakan pelopor menu ayam pedas keju di kota 

Jepara dengan harga yang cukup terjangkau 

2. Kedai Isme telah bekerjasama dengan mitra Grabfood dan Gofood 

sehingga memudahkan konsumen untuk membeli melalui media 

online.  

3. Karena kemasan yang digunakan Kedai Isme saat ini masih 

sederhana, maka dapat menjadi peluang untuk industri kreatif 

melakukan kerjasama dalam mengembangkan kemasan. 

4. Mulai bermunculannya kemasan yang menarik dari bisnis usaha 

kedai makanan lain, membuat Kedai Isme menjadi tertinggal dalam 

persaingan ussaha.  

1.1.6. Strategi Kreatif 

     Strategi kreatif merupakan strategi yang harus dirancang secara 

kreatif, dengan menggali segala sesuatu dibalik fakta dan 

menyusunnya kearah gagasan kreatif yang mampu menciptakan 

penjualan. Strategi kreatif bukan semata – mata proses logika, 

tetapi juga menyangkut seni. Namun demikian, untuk memperoleh 

strategi yang dapat digunakan, strategi harus dibua berdasarkan 

fakta. Berikut beberapa pendekatan untuk mengerjakan strategi 

kreatif diantaranya : strategi generik, startegi preemptive, strategi 
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unique selling proposition, strategi inherent drama, menciptakan 

strategi brand image dan strategi positioning. (Suyanto,2004:13). 

      Setiap jenis industri bisnis pasti memiliki ciri khas tersendiri 

atau desain visual, untuk membedakan dengan kompetitor industri 

bisnis lainnya, melalui perancangan kemasan makanan sebagai 

media promosi Kedai Isme. Dalam perancangan ini, akan dibuat 

beberapa kemasan makanan dan kemasan camilan melalui teori 

desain kemasan.  

     Kemasan Kedai Isme dirancang dengan konsep matang, baik 

dari segi visual maupun segi fungsional. Identitas Kedai Isme akan 

digambarkan melalui logo dan tipografi agar lebih menarik.  

1.1.7. Strategi Perancangan 

     Metode yang dipakai dalam perancangan desain kemasan  

makanan Kedai Isme adalah Glass Box Method atau disebut 

Metode Kotak Kaca merupakan metode berpikir rasional atau logis 

secara objektif dan sistematis menelaah sesuatu hal secara logis 

dan terbatas dari pikiran dan pertimbangan yang tidak rasional 

(irasional), misalnya sentimen dan selera. Dalam glassbox terdapat 

4 tahapan yang harus dilakukan, yaitu :  

1. Tahap Persiapan 

Merupakan tahap paling awal untuk menyiapkan perangkat dan 

segala kebutuhan untuk proses desain. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan tentang kemasan Kedai Isme yang 

kurang menarik, serta memiliki daya tahan kemasan yang 

kurang baik, penentuan tahap ini adalah menentukan tema 

desain. Yaitu merancang desain kemasan makanan dan camilan 

yang menarik dan dapat memperbaiki kemasan sebelumnya. 

2. Tahap Inkubasi 
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Merupakan tahapan mempersiapkan diri untuk menjadi sangat 

segar, tenang, dan peka untuk mengolah segala macam 

pengetahuan dalam alam bawah sadar sehingga memungkinkan 

untuk melahirkan ide – ide. Tahapan ini dilakukan agar tubuh 

kembali refresh dengan harapan dapat menerima ide dengan 

lebih baik. Tahapan ini dilakukan dengan cara riset kemasan 

agar dapat mengetahui tren kemasan saat ini.  

3. Tahap Luminasi 

Tahapan dimana ide diharapkan bisa lahir sebagai efek dari 

pelaksanaan tahap persiapan dan tahap inkubasi yang sangat 

tertib. Tahap iluminasi berujung pada sketsa ide. Sketsa ide ini 

berisi tentang komponen yang akan digunakan dalam 

perancangan desain kemasan, yaitu logo karakter dari Kedai 

Isme.  

4. Tahap Verifikasi 

Tahapan dimana semua proses desain mengalami proses 

pengembangan ide dan finishing serta semua proses ditinjau 

ulang kembali dengan metode evaluasi. Berdasarkan analisa 

data produk yang terdapat di Kedai Isme, kemasan yang akan 

dikembangkan yaitu kemasan makanan, kemasan camilan, 

kemasan bento, kemasan rice bowl, dan kemasan minuman.  

 

 

Gambar 3.7. Flow Chart Tahapan Verifikasi 

(Sumber: Hady Soedarwanto, 2017) 
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Tahap verifikasi berisi tentang evaluasi dengan 

menggunakan metode 4 tataran desain, yaitu tataran lingkungan / 

tataran komunitas, tataran produk, tataran sistem, tataran elemen/ 

ttaran detail. Tahapan verifikasi berikutnya meninjau kembali 

kepada latar belakang dan tujuan yang telah diterapkan 

sebelumnya. Setelah melakukan proses desain, pada tahap 

verifikasi ini kemudian meninjau kembali tujuan yang telah 

ditetapkan yaitu merancang kemasan yang fungsional dan menarik 

sebagai media promosi.  

1.1.8. Pemilihan Media  

     Untuk dapat menyampaikan pesan dengan baik, diperlukan 

adanya media pendukung yang sesuai agar bisa diterima oleh 

masyarakat pada umunya. Pemilihan media tersebut memiliki 

tujuan untuk mengetahui kapasitas karya dalam lingkup yang lebih 

luas.  

     Berdasarkan pengumpulan dan analisis data dari objek maka 

dapat disimpulkan bahwa kapasitas dari karya tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Tabel pemilihan media 

No. Hambatan Solusi Hasil Karya 

1 Kemasan di Kedai 

Isme belum 

terdapat desain 

kemasan sehingga 

sama dengan 

kemasan dari 

pesaing lainnya. 

Merancang 

desain kemasan 

Kedai Isme 

sebagai identitas 

merek dan media 

promosi.  

Kemasan makanan 

dan kemasan 

camilan, serta 

tambahan kemasan 

rice bowl,dan 

kemasan 

minuman.  
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2 Daftar menu 

makanan yang 

sudah ada masih 

sederhana dan 

kurang menarik 

Merancang 

desain daftar 

menu makanan 

sebagai media 

pendukung 

promosi Kedai 

Isme  

Daftar menu 

makanan 

3 Belum terdapat tas 

kemasan dan 

kardus ukuran 

besar sebagai 

wadah kemasan 

jika ada yang 

membeli dalam 

jumlah yang 

banyak 

Merancang 

desain tas 

kemasan dan 

kardus ukuran 

besar sebagai 

media pendukung 

kemasan Kedai 

Isme 

Paper Bag dan 

Kardus box karton 

packing 

4 Belum adanya 

dokumentasi 

produk yang bagus 

dalam bentuk 

poster maupun 

foto produk untuk 

menarik minat  

 

konsumen 

Merancang 

desain poster 

dengan 

menggunakan 

food Photography 

sebagai media 

pendukung 

kemasan  

Poster  

5 Belum adanya 

merchandise 

sebagai hadiah 

kecil untuk 

konsumen ketika 

Merancang 

desain 

merchandise 

sebagai media 

pendukung dalam 

Merchandise 

(gantungan kunci, 

stiker, mug) 
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Kedai Isme 

mengadakan 

promosi khusus 

untuk event 

tertentu 

promosi Kedai 

isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

1.1.9. Media Berkarya 

a. Perangkat Keras  

Perangkat keras yang digunakan untuk menunjang perancangan 

kemasan Kedai Isme adalah sebagai berikut :  

1) Laptop Lenovo Ideapad S210 

2) Printer Epson L120 

3) Flashdisk Toshiba 

b. Perangkat Lunak 

1) Microsoft Word 

2) CorelDRAW  X6 

3) Adobe Photoshop CS6 

3.2.Perancangan 

1. Logo kemasan Kedai Isme 

     Logo sudah seperti wajah bagi setiap perusahaan. Maka hal 

pertama yang mencuri perhatian dari sebuah perusahaan adalah 

logo perusahaan itu sendiri. Sering kali kita mempersempit arti dari 

logo dan memandang logo adalah gambar atau lambing dari 

perusahaan. Lebih dari itu, logo dapat berupa kata, pikiran, 

pembicaraan atau akal budi. Dengan kata lain, logo adalah sebuah 

simbol atau gambar yang memberikan identitas pada sebuah 

perusahaan tanpa kehadiran nama perusahaan.  

a) Alasan Memilih Media 
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Logo merupakan simbol dari suatu perusahaan atau suatu 

produk perusahaan yang dapat menggambarkan dan mewakili 

citra atau kesan tersendiri pada perusahaan atau produk terkait.  

b) Perubahan logo  

Alasan perubahan logo adalah karena penulis ingin 

memperbaiki logo sebelumnya dan ingin menciptakan logo 

karakter yang sesuai dan cocok digunakan untuk pengemasan. 

Logo diubah menjadi karakter dengan badan separuh yang 

menggunakan celemek, sebagai ciri khas pakaian yang 

digunakan saat memasak makanan. Pewarnaan menggunakan 

warna kuning sebagai ciri khas warna dari Kedai Isme.  

c) Konsep Desain 

Logo Kedai Isme adalah jenis logo karakter menggunakan 

kombinasi logotype dan logogram. Berdasarkan logo Kedai 

Isme yang sebelumnya, perancangan logo baru memodifikasi 

logo yang lama. Konsep logo ini mengambil vector anak kecil 

sebagai ikon Kedai Isme. Yang dimaksudkan Anak kecil 

sebagai ikon disini adalah gambaran anak dari pemilik Kedai 

Isme di masa depan nanti. Logo dimaksudkan dapat membawa 

suasana yang ceria, dan ramah kepada konsumen.  
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Gambar 3.8. Sketsa Logo Kemasan Kedai Isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

   

Gambar 3.9. Logo Kedai Isme sebelumnya 

(Sumber : Kedai Isme, 2018) 
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Gambar 3.9. perubahan Logo Kedai Isme  

(Sumber : Penulis, 2020) 

     Logotype “Kedai Isme” menggunakan font Levenim MT pada 

kata “Kedai” dan font Nyala pada kata “Isme”. Logogram dari 

Kedai Isme menggambarkan bentuk anak kecil sebagai ikon dari 

kedai Isme. Anak kecil ini adalah gambaran anak dari pemilik 

Kedai Isme di masa depan nanti, dengan harapan akan membuat 

Kedai isme jadi lebih berkembang dan lebih sukses dalam waktu 

yang sangat lama.  

a. Tipografi 

     Menurut Danton Sihombing (2015), tipografi memiliki 

peran penting dalam setiap karya desain grafisyang 

berlangsung dari masa ke masa, yang bersentuhan dengan 

peradaban manusia. Karya yang muncul senantiasa mewakili 

semangat zaman dari aksi seorang desainer grafis dalam 

menyikapi setiap kebutuhan komunikasi visual melalui dimensi 

dan disiplin yang terdapat dalam tipografi.  
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     Aalasan pemilihan 2 jenis huruf dibawah ini yang 

digunakan pada logo karakter Kedai Isme,  memilih huruf yang 

mudah dibaca oleh audiens, jelas dan juga menarik. Huruf yang 

dipilih ada dua macam yaitu : 

 

 

Gambar 3.10. Levenim MT Font 

(Sumber : Windows, Diolah melalui software CorelDraw, 2020) 

 

 

Gambar 3.11. Nyala Font 

(Sumber : Windows, diolah melalui software CorelDraw,2020) 

 

b. Warna  

Warna yang dipakai adalah warna – warna yang sesuai dengan 

logo ikon karakter Kedai isme, yang mengenai warna keju dan 

ayam. Warna – warna ini akan diterapkan pada kemasan – 

kemasan Kedai isme, dan untuk media pendukung sebagai 

sarana promosi Kedai Isme.  

 

Gambar 3.12. Warna Logo Karakter danKemasan Kedai Isme 

(Sumber : Windows, diolah melalui software coreldraw,2020) 
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1. Desain Kemasan Kedai Isme  

a. Kemasan Makanan 

     Kemasan makanan merupakan jenis kemasan yang 

digunakan untuk makanan, baik makanan basah maupun 

makanan kering. Bertujuan untuk melindungi produk dan 

memudahkan produk saat pengiriman, serta dapat 

memberikan informasi produk kepada konsumen.  

1) Alasan Memilih Media 

Kemasan makanan merupakan hal yang sangat penting 

untuk bisnis kedai makanan. Pada desain kemasan, dapat 

berfungsi untuk meningkatkan citra produk, sebagai 

sarana promosi, dan dapat memberikan informasi tentang 

produk.  

2) Konsep Desain 

Kemasan makanan Kedai Isme dirancang sesuai dengan 

kerangka kemasan yang dibuat. Desain kemasan 

menggunakan warna kuning dan hitam sebagai warna 

Kedai Isme, dengan menggunakan kombinasi Logo Kedai 

Isme dan tagline dari Kedai Isme, serta menambahkan 

informasi sosial media dan alamat Kedai Isme.  
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3) Sketsa Kemasan Makanan 

 

Gambar 3.13. Sketsa Kemasan Makanan Kedai isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

     Pada Sketsa kemasan makanan yaitu dengan layout seperti 

gambar diatas, dengan ukuran atas 18x12x4 cm dan ukuran 

bawah 18x12x5 cm. bahan kemasan yang akan digunakan 

yaitu kertas ivory 300 gsm, kertas ivory merupakan kertas 

Foodgrade yang aman untuk makanan. Kelebihan dari sketsa 
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kemasan ini, tidak menggunakan staples ataupun lem sebagai 

perekat.  

b. Kemasan Camilan 

     Kemasan camilan merupakan kemasan yang dirancang 

khusus untuk mengemas camilan khususnya camilan basah.  

1) Alasan Memilih Media 

Kemasan camilan dipilih sebagai kemasan khusus untuk 

membedakan menu camilan dengan menu makanan. 

Serta dapat memberikan porsi yang pas khusus camilan. 

2) Konsep Desain 

Kemasan camilan Kedai Isme dirancang sesuai dengan 

sketsa kemasan yang dibuat. Desain kemasan 

menggunakan warna kuning dan hitam sebagai warna 

Kedai Isme, dan tambahan pattern line art makanan 

dengan menggunakan kombinasi Logo Kedai Isme dan 

menambahkan informasi sosial media Kedai isme.  
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3) Sketsa Kemasan Camilan 

 

Gambar 3.14. Sketsa Kemasan Camilan Kedai isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

     Pada Sketsa kemasan camilan yaitu dengan layout seperti 

gambar diatas, dengan ukuran atas 10x9 cm dan ukuran 

bawah 8x7 cm dan tinggi 9 cm. bahan kemasan yang akan 

digunakan yaitu kertas ivory 300 gsm, kertas ivory 

merupakan kertas Foodgrade yang aman untuk makanan dan 

camilan.  

c. Kemasan Bento 

Kemasan bento adalah kemasan makanan khusus menu 

bento. Menu bento merupakan menu bekal berupa nasi 

dan lauk pauk dalam kemasan praktis yang bisa di bawa- 

bawa dan dimakan di tempat lain. Seperti halnya nasi 
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bungkus, bento bisa dimakan sebagai makan siang, 

makan malam, atau bekal piknik.  

1) Alasan Memilih Media  

Kemasan bento merupakan kemasan yang cukup 

penting, selain karena praktis di bawa kemana – 

mana, kemasan bento dibagi menjadi beberapa sekat, 

jadi memudahkan saat sedang memakan makanan.  

2) Konsep Desain 

Konsep desain pada menu bento menggunakan 

kemasan bento bahan mika, dan membuat kertas 

sebagai tambahan perekat agar kemasan lebih rekat 

dan aman saat dibawa dalam perjalanan. Pada desain 

perekat menggunakan logo Kedai Isme, tagline, dan 

sosial media Kedai Isme. 
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3) Sketsa kemasan bento 

 

Gambar 3.15. Sketsa Kemasan Bento Kedai isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

d. Kemasan Rice Bowl 

     Kemasan Rice Bowl merupakan kemasan makanan 

yang terbuat dari kertas yang digunakan khusus untuk 

makanan basah tanpa kuah. Kemasan ini praktis dan 

aman digunakan karena terbuat dari bahan kertas 

foodgrade.  

1) Alasan Memilih Media 

Pemilihan kemasan bahan paper rice bowl ini karena 

praktis dan aman digunakan. Jenis kemasan ini dapat 
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digunakan langsung untuk makan di kedai maupun 

bisa dibawa pulang.  

2) Konsep Desain 

Konsep desain kemasan paper rice bowl 

menggunakan logo dan Tagline Kedai Isme serta 

informasi berupa sosial media Kedai Isme. 

Menggunakan dominan warna kuning sebagai warna 

ciri utama dari Kedai isme.  

3) Sketsa Kemasan Rice Bowl 

 

Gambar 3.16. Sketsa Kemasan Rice Bowl Kedai isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

e. Kemasan Minuman 

Kemasan minuman merupakan kemasan khusus untuk 

minuman yang terbagi menjadi beberapa jenis bahan. 

Yaitu bahan dari plastic, kertas, maupun dari kaca.  

1) Alasan Memilih Media 

Kemasan minuman merupakan kemasan yang sangat 

praktis terutama dalam bisnis usaha kedai makanan. 

Banyak usaha kedai saat ini yang tidak menggunakan 

gelas, namun menggunakan kemasan seperti paper 

cup atau plastic cup sebagai kemasan minuman. 
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Karena lebih praktis, dan bisa dibuat menjadi identitas 

pada merek produk usaha.  

2) Konsep Desain 

Konsep desain kemasan minuman menggunakan 

bahan paper cup dengan desain kombinasi dari logo 

kemasan dan informasi berupa sosial media Kedai 

isme.  

3) Sketsa Kemasan Minuman 

 

Gambar 3.17. Sketsa Kemasan Minuman Kedai isme 

(Sumber : Penulis, 2020) 

2. Media Pendukung 

1. Menu Makanan 

Menu merupakan daftar makanan yang disajikan kepada 

tamu di kedai makanan. Menu adalah pedoman bagi yang 

menyiapkan makanan/hidangan, bahkan merupakan 

penuntun bagi mereka yang menikmatinya karena 

tergambar tentang apa dan bagaimana makanan tersebut 

dibuat.  

1) Alasan Pemilihan Media 

Menu merupakan media yang sangat penting untuk 

usaha kedai makanan. Dapat ditempatkan di meja 
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konsumen, tempat pemesanan, maupun dapat 

tertempel di tembok sehingga cukup jelas. Fungsi  

utama menu makanan adalah sebagai penuntun bagi 

konsumen yang akan memesan makanan, sehingga 

konsumen mengetahui jenis makanan dan harga menu 

yang akan dipesan. 

2) Konsep desain 

Konsep desain makanan yang akan diterapkan yaitu 

menggunakan logo karakter sebagai bentuk menu, 

fotografi makanan, dengan font yang jelas dan 

menarik, sehingga mudah dibaca dan dapat 

memberikan nformasi tentang menu Kedai Isme 

kepada konsumen dengan baik.  

3) Sketsa  

 

Gambar 3.18.  Daftar Menu 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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2. Paper Bag 

Paper bag berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk 

membawa produk agar lebih aman dan praktis. Selain itu 

paper bag juga sebagai media promosi gratis bagi brand 

untuk menarik perhatian calon konsumen pembeli Kedai 

Isme.  

1) Alasan Pemilihan Media 

Paper bag merupakan media promosi yang cukup 

berpengaruh untuk menarik perhatian konsumen. 

Paper bag juga memudahkan saat pembawaan produk 

dengan aman dan selamat sampai tujuan.  

2) Konsep Desain 

Konsep yang akan diterapkan pada desain paper bag 

adalah menggunakan logo karakter Kedai Isme dan 

informasi lain yang berkaitan dengan kedai Isme.  

3) sketsa 

 

Gambar 3.19. Sketsa Paper Bag 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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3. Karton Box 

Karton box atau yang lebih dikenal dengan istilah kardus 

di tengah masyarakat  memang sangat dibutuhkan. Salah 

satu fungsi utamanya adalah untuk mengepak atau 

mengemas barang sebelum dikirimkan ataupun 

dipasarkan. Disamping itu, kardus seperti ini bisa 

dimanfaatkan untuk menyimpan beberapa barang bekas 

yang tidak terpakai lagi.  

1) Alasan Pemilihan Media 

Untuk memudahkan pengepakan kemasan jika ada 

konsumen yang melakukan pemesanan dalam skala 

besar, maka dibutuhkan karton box untuk 

membawanya.  

2) Konsep desain 

Konsep desain karton box ini menggunakan logo 

karakter Kedai Isme sebagai identitas merek, dan 

menambahkan beberapa informasi seperti alamat, dan 

sosial media Kedai Isme.  

3) Sketsa  

 

Gambar 3.20. Sketsa karton box 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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4. Poster  

     Menurut Adi Kusrianto (2009:338) menjelaskan bahwa, 

poster merupakan salah satu bagian seni grafis yang memiliki 

gaya, aliran, maupun trend tersendiri yang tidak lepas dari 

tingkat penguasaan teknologi serta gaya hidup dari suatu 

zaman, oleh karenanya poster dibuat untuk menyampaikan 

pesan atau informasi, maka poster menjadi elemen dalam 

Desain Komunikasi Visual. 

a) Alasan Pemilihan Media 

Poster merupakan media yang dapat diletakkan diberbagai 

tempat dengan memiliki multifungsi yang dapat 

ditempatkan pada semua media, keramaian atau tempat 

yang banyak pengunjungnya. Pesan yang dituangkan 

dalam media poster cenderung dirancang dengan 

sedemikian rupa dan menarik, sehingga media ini efektif 

membuat pengunjung otomatis langsung melihat, 

memahami, menikmatinya dan mendapatkan informasi 

yang disampaikan, yaitu tentang promosi Kedai Isme. 

b) Konsep Desain  

Kosep yang akan diterapkan pada poster ini menggunakan 

fotografi produk makanan dari Kedai isme, dan 

memberikan informasi berupa alamat dan sosial media 

Kedai Isme.  
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c) Sketsa  

 

Gambar 3.21. Sketsa Poster 

     (Sumber : Penulis, 2020) 

5. Merchandise 

Merchandise diberikan sebagai bentuk tahapan aftersales 

dan merupakan bagian bonus yang diberikan kepada 

konsumen di saat periode tertentu, yang berguna sebagai 

reward atas loyalitas konsumen. Merchandise yang akan 

diberikan berpa gantungan kunci, stiker, dan mug. 
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1) Alasan Pemilihan Media 

Media Merchandise yang akan dipilih yaitu gantungan 

kunci, stiker, dan mug. Merchandise diberikan saat ada 

promosi Event tertentu atau hadiah kepada pelanggan 

tetap Kedai Isme. 

2) Konsep desain 

Konsep desain merchandise pada ketiga elemen 

merchandise ini adalah menggunakan logo karakter 

Kedai Isme.  

3) Sketsa Merchandise 

a. Mug 

 

Gambar 3.22. Sketsa Mug 

     (Sumber : Penulis, 2020) 
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b. Stiker 

 

Gambar 3.23. Sketsa stiker 

Sumber : Penulis, 2020 

c. Gantungan Kunci 

 

Gambar 3.24. Sketsa gantungan kunci 

Sumber : Penulis 2020 

 

 


