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BAB III 

KONSEP DAN PERANCANGAN 

 

3.1  Profile Cafe Wedangan Anglo Semarang 

Cafe Wedangan Anglo Semarang adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa makanan, yaitu dalam bidang makanan dan minuman. Usaha 

ini dimulai pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Gedong Kuning No. 281 

Semarang. Awal memulai usaha ini belum menggunakan nama perusahaan, 

sehingga pada produk dan karya tangan pun masih menggunakan tulisan biasa 

yaitu wedangan anglo. Awal berdirinya Cafe   ini terbagi menjadi 2 yaitu 

Wedangan dan Gudeg Koyor, juga menerima pesanan pesanan besar dalam 

acara tertentu oleh konsumen. Awal memulai usaha ini juga Cafe Wedangan 

Anglo Semarang sudah memiliki tempat sendiri , dan kantornya pun berjalan di 

rumah tempat tinggal pendiri. 

Mulai bulan Mei 2021 Cafe ini diberi nama dengan “Wedangan Anglo”, 

yaitu singkatan dari kata “Wedang” dan “Anglo”. Nama ini muncul dari 

pemikiran sendiri pendiri Cafe Wedangan Anglo Semarang. Saat itu Cafe 

Wedangan Anglo Semarang belum memiliki cap, logo, atau stempel perusahaan. 

Pendiri cafe ini adalah sepasang suami istri. Usaha ini dibuka dengan modal 

usaha sendiri tanpa sponsor atau bantuan dari manapun tetapi sudah memiliki 

karyawan yang cukup banyak. Perusahaan ini bertempat di JL.Sendangmulyo 

No. 19 Semarang, dengan memiliki tujuh orang karyawan tetap. 

 

3.2  Tujuan Utama 

Cafe Wedangan Anglo Semarang mengajak masyarakat untuk merasakan 

dan mengunjungi Cafe modern tradisional. Semakin kedepan Cafe Wedangan 

Anglo akan menjadi tempat makan siap saji yang akan memajukan makanan 

dengan mempromosikan campuran tradisional dan modern 
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3.3  Konsep Kreatif 

Agar penyampaian ide dan gagasan dapat tercipta, peru suatu konsep yang 

kreatif untuk perancangan logo dan media pendukung promosi Cafe Weadangan 

Anglo agar meningkatkan minat pengunjung dan dapat dikenali oleh masyarakat 

lain 

 

3.4 Unsur desan dan Visual Logo Wedangan Anglo Semarang 

Dalam pembuatan logo Cafe Wedangan Anglo pasti memiliki ciri khas 

dalam karya logo yang dibuat untuk mudah dikenali oleh pengunjung dan dapat di 

ingat dengan baik dan menarik kepada audiance yaitu:\ 

 

1) Font 

Konsep pemilihan jenis huruf, tulisan “WEDANGAN ANGLO” 

menggunakan jenis huruf San Serif “Helvetica”. Pemilihan bentuk huruf ini 

adalah untuk memudahkan target audience membaca tulisan dalam logo, sesuai 

dengan jenis usaha, dan juga untuk menyesuaikan dengan gambar-gambar yang 

terkandung dalam logo sehingga kelihatan menarik dan sesuai, dan melihat dari 

beberapa desain logo yang telah berhasil menggunakan jenis huruf yang sama 

atau mirip dengan jenis huruf San Serif “Helvetica”. Penggunaan huruf yang 

digunakan, dijelaskan sebagai berikut : 

 Penulisan nama “WEDANGAN ANGLO” menggunakan jenis huruf San 

Serif Helvetica. Huruf ini memiliki karakter yang berkesan keseriusan 

dalam pemberian pelayanan, perubahan, dan kepercayaan (Marthew, 2011 : 

38). 

 

Gambar 3.1 Tipografi Logo Wedangan Anglo 
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Tulisan yang dicetak, dijelaskan sebagai berikut : 

 Tulisan “WEDANGAN ANGLO” adalah nama Cafe Semarang yang sedang 

berdiri yang diambil dari singkatan “wedang” dan “anglo”. 

 Tulisan ANGLO jauh lebih besar di bandingan WEDANGAN karena agar 

serasi dan sesuai dengan panjang background yang telah dibuat. Ukuran 

tulisan terkecil 1cm dan untuk ukuran maksimal hingga 20cm 

 

2) Warna 

Dalam konsep pemilihan warna perancangan logo adalah warna putih, 

hitam, dan kuning kecokelatan dengan model warna RGB (Red,Green,Blue). 

Pemilihan warna logo RGB adalah karena pada umumnya banyak dipakai pada 

logo brand yang menggabungkan warna standar. Warna kuning melambangkan 

kepribadian orang visioner. Orang- orang visioner adalah orang-orang selalu siap 

akan masa depan dengan percaya diri. Mereka selalu memiliki mimpi yang tinggi, 

pandangan jauh ke depan. Warna hitam melambangkan keberanian, keanggunan, 

keseimbangan, masa depan, variasi, keamanan.  

Warna standar logo diambil dari gelap dan terang, pada umunya masyarakat 

mendefinisikanya dalam warna putih dan hitam. Juga ada beberapa warna 

pendukung seperti, kuning keemasan, kuning tua, dan putih. Tetapi warna-warna 

logo ini dapat berubah, tergantung pada pengaplikasiannya, dan tergantung pada 

kebutuhan. Warna standar pada desain logo Cafe Wedangan Anglo, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 Background logo : Cyan : 0, Magenta: 0, Yellow : 0, Black : 100, Red: 0, 

Green: 0, Blue: 0 

Pemilihan warna hitam pada background logo adalah sebagai pengatur 

keseimbangan atau kecocokan ketika logo ditempatkan pada desain 

berwarna apa saja, sehingga logo tetap terlihat jelas. 

 Gambar dasar Berbentuk Anglo : Cyan : 0, Magenta: 0, Yellow : 20, Black : 

O, Red: 40, Green: 22, Blue: 11 

Pemilihan Kuning Tua adalah warna khas yang bermakna kepercayaan, 
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keamanan, teknologi, kebersihan dan kesiapan kerja (Hendratman, 2006). 

 Gambar Asap ,Cyan :0, Magenta: 0, Yellow : 100, Black : 98, Red: 0,Green: 

245, Blue: 0 

Pemilihan warna abu abu ke kuningan adalah adalah warna yang bermakna: 

harapan, gembira, penyesuaian atau perubahan, santai dalam berkreatifitas 

(Hendratman, 2006). 

 Tulisan “WEDANGAN ANGLO”: Cyan : 0, Magenta: 0, Yellow : 120, 

Black : O, Red: 40, Green: 22 

Warna kuning pada tulisan “WEDANGAN ANGLO” dipilih untuk 

menunjukkan harapan, keteguhan, penyesuaian atau perubahan, selalu 

santai dalam hal ini berhubungan dengan kreatif. Warna kuning 

melambangkan kepribadian orang selalu berfikir ke depan. Orang-orang 

visioner adalah orang-orang yang mampu melihat jauh ke depan. Mereka 

selalu memiliki mimpi yang tinggi, pandangan jauh ke depan 

 

Gambar 3.2 Logo Cafe Wedangan Anglo 

 

Pemilihan warna logo CMYK adalah karena untuk standar percetakan hanya 

dipakai gabungan warna standar CMYK, sedangkan di layar monitor 

menggunakan RGB, HLS, Hexadesimal, dan lain-lain. Pemilihan warna-warna ini 

agar tidak terjadi penyimpangan pada saat proses percetakan (Hendratman, 

2006:34-42). 
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3.5 Pemilihan Media 

Corporate identity biasanya sayangat berperan besar dalam sebuah 

perusahaan baik itu usaha kecil maupun menengah. Dalam mempromosikan logo 

Cafe  Wedaangan Anglo Semarang, adapun beberapa media yang dapat di jadikan 

media penempatan tersebut yaitu spanduk, banner, gelas plastik, daftar menu, dan 

atribut pendukung 

 Spanduk 

 Dalam spanduk terdapat teks dan illustrasi yang memberikan informasi yang 

akan di tujukan kepada masyarakat dan sebagai salah satu media promosi 

dan publikasi 

 Banner 

 Sebagai media promosi lainya X Banner yang di taruk di depan pintu 

gerbang Cafe Wedangan Anglo Semarang 

 Gelas Plastik 

 Menggunakan logo daalam gelas plastik juga wajib dimana digunakan 

sebagai pengingat dan penunjuk kepada pengunjung bahan media promosi 

lainya dan Identitas pada gelas 

 Daftar Menu 

Benda yang wajib ada di sebuah cafe adalah daftar menu, digunakan untuk 

memesan menu makanan yang di sdiakan di cafe tersebut. Dan 

mengaplikasikan logo tersebut kedalam buku daftar menu. 

 Atribut Pendukung 

Atribut yang diginakan berupa kayu dengan diameter 20cm dan plastik nilon 

berukuran sama yang diberi cap Wedangan Anglo menggunakan warna 

coklat dan poutih 
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3.5.1 Desain Logo Yang Pernah Ditawarkan 

Dalam perancangan sebuah logo sebelumnya ada beberapa desain logo yang 

pernah ditawarkan ke Cafe Wedangan Anglo Semarang, ada beberapa logo yang 

tidak terpilih oleh audiance karena belum sesuai dengan keinginan perusahaan, 

baik itu dari segi makna maupun bentuknya yang kurang cocok dengan Wedangan 

Anglo. 

 

Gambar 3.3 Desain Logo Yang Tidak Dipilih 

 

3.5.2  Desain Logo Yang Dipilih 

Sedangkan desain logo yang dipilih untuk Cafe Wedangan Anglo Semarang  

 

Gambar 3.4 Desain Logo Yang Dipilih 
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3.6 Analisis Swot 

Dalam hal ini proses perancangan media promosi perlu adanya analisis 

obyek yaitu Wedagan Anglo, agar dapat mengetahui dan membandingkan apa 

saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari Café 

Wedangan Anglo sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk konsep 

perancangan Logo Cafe Wedangan Anglo yang akan dibuat dengan menggunakan 

analisis SWOT. Berikut analisis SWOT pada Wedangan Anglo : 
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(Strength) 

 

- Café Wedangan Anglo sudah memiliki banyak 

pelanggan tetap. 

- Café Wedangan Anglo adalah salah satu café 

modern yang menggunakan tema tradisional di 

Semarang. 

- Café Wedangan Anglo juga menggabungkan 

dengan resto Gudeg 

Kelemahan 
(Weakness) 

- Kurangnya menejemen dalam pengelolaan job 

description khususnya bagian dana dan perawatan 

- Tidak adanya logo café yang membuat pelanggan 

bingung dan tidak tau asal usul namanya 

Peluang 
(Opportunity) 

- Kathering Wedangan anglo juga sangat sering 

dibutuhkan di masyarakat dalam memenuhi 

segala hal kebutuhan sehari-hari mulai dari 

instansi, pendidikan, hingga wedding. 

- Gudeg Wedangan anglo sudah tersebar dan 

banyak pemesan yang sering berdatangan 

Ancaman 
(Threat) 

- Seiring waktu kurangnya perubahan mengikuti 

perkembangan tren dalam promosi, akan 

munculnya persaingan usaha sejenis yang 

memungkinkan mengambil alih klien. 

- Kurangnya eksistensi,karena tidak adanya logo 

café yang akan di saingi dan di salib oleh café 

café kelas menengah lainya. 
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biaasnya dibuat melalui media digital. Aplikasi yang akan digunakan dalam 

perancangan logo Cafe Wedangan Anglo Semarang CorelDRAW 2020. Aplikasi 

ini adalah aplikasi berupa vektor sudah ter upgrade yang dimana tidak akan pecah 

jika di perbesar maupun di perkecil. Tampilan blank document CorelDRAW 2020 

dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Tampilan CorelDRAW 2020 Blank Document 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

3.8 Perancangan Logo 

Perancangan logo yang dilakukan meliputi : konsep, sketsa, dan perancangan. 

3.8.1 Konsep 

Konsep bentuk dasar logo adalah “Wedangan Anglo” dan diberi visualisasi 

berupa sebuah gambar anglo berbentuk Vector berada di atas tulisan “ Wedangan 

Anglo”. Penggunaan bentuk anglo di karenakan sesuai dengan nama yang telah di 

berikan oleh audience “Anglo” dari beberapa bentuk anglo yang sesuai dengan ciri 

khas perusaaan tersebut adalah bentuk anglo curve pada bagian vawah mejanya. 

Contoh Gambar sebuah Anglo dapat dilihat pada  3.6 
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Gambar 3.6 Anglo alat untuk memanaskan 

Sumber ( Wibowo:2021) 

3.8.2 Sketsa 

Sebelum memulai perancangan menggunakan digital terlebih dahulu 

membuat sketsa kasar menggunakan pensil manual atau drawing pen. Hal ini 

untuk memudahkan perancangan logo dalam komputer agar hasil rancangan 

sesuai dengan konsep awal sebelum perancangan. Ide-ide awal dituangkan dalam 

bentuk gambar kasar atau sketsa dan tulisan keterangan konsep warna. Setelah 

gambar dibuat kemudian sketsa di-scan untuk dimasukkan ke komputer sebagai 

patokan dalam perancangan logo. Bentuk dasar /sketsa perancangan logo Cafe 

Wedangan Anglo Semarang dapat dilihat pada Gambar 3.7 dan Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.7 Sketsa 1 Bentuk Dasar Perancangan Logo 

Sumber ( Wibowo:2021) 
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Gambar 3.8 Sketsa 2 Bentuk Dasar Perancangan Logo 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

3.8.3 Logo Versi Hitam Putih dan Satu Warna 

Hasil perancangan logo juga dapat dibuat dalam bentuk warna hitam putih 

(grayscale): 

1) Pada latar Black 100 % warna logo akan terlihat seperti pada Gambar 3.9. 

Pada warna latar kurang dari 100 % bisa disesuaikan, tergantung kebutuhan 

atau permintaan client. 

 

Gambar 3.9 Gambar Logo Pada Latar Hitam 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

2) Pada latar White 100 % warna logo akan terlihat seperti pada Gambar 3.10. 
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Pada warna latar kurang dari 100 % bisa disesuaikan, tergantung kebutuhan 

atau permintaan client. 

 

 

Gambar 3.10 Gambar Logo Pada Latar Putih 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

3) Logo dengan satu warna pada stempel/cap perusahaan, dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Gambar Logo Pada Stempel 

Sumber ( Wibowo:2021) 

3.8.4 Perancangan Menggunakan CorelDRAW 2020 

Setelah sketsa dibuat, perancangan logo dengan menggunakan aplikasi digital 

CorelDRAW 2020. Langkah-langkah persiapan yang dikerjakan untuk 

perancangan logo menggunakan komputer : 

 



12 

 

 

1. Menjalankan aplikasi CorelDRAW 2020 di komputer, setelah itu jika 

pembukaan aplikasi berhasil maka tampilnya akan seperti pada Gambar 3.12. 

 

 

Gambar 3.12 Tampilan Awal Aplikasi CorelDRAW 2020 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

2. Setelah tampil dokumen baru, pilih landscape pada pembuatan dokumen di 

awal, lalu masukan ukuran A4 RGB, lalu klik Ok untuk membuat kertas 

posisi horizontal sesuai dengan bentuk perancangan logo,  

 

Gambar 3.13 Tampilan Lanscape Aplikasi CorelDRAW 2020 

Sumber ( Wibowo:2021) 

3. Memasukkan sketsa yang telah di scan ke dalam CorelDraw 2020 dengan 

cara pilih menu File kemudian pilih import, pilih gambar sketsa lalu pilih 

import, dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Tampilan Cara Memasukkan Gambar 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

4. Setelah sketsa dimasukkan, posisikan gambar sketsa dan keterangan- 

keterangannya pada luar lembar kerja, karena hanya sebagai patokan bentuk 

dasar, dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Tampilan Lembar Kerja Dan Sketsa 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

Tahap di atas adalah langkah-langkah persiapan sebelum memulai perancangan 

bentuk dari konsep logo desain yang akan di buat. 

Langkah-langkah perancangan bentuk dari konsep adalah sebagai berikut : 

1) Bentuk/ Gambar 

a. Pilih Text Tool atau F8 yang ada pada samping kiri tampilan CorelDRAW 

2020 seperti pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Tampilan Text Tools 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

b. Klik pada lembar kerja dan ketik buat shape membentuk anglo dan 

sesuaikan dengan sketsa, menggunakan pen tool, setelah membentuk atap anglo 

klik kiri pada palette warna yang No Color untuk menghilangkan warna huruf dan 

klik kanan pada pallete Black untuk membuat outline. Hasilnya seperti pada 

Gambar 3.17. 

 

 

Gambar 3.17 Tampilan visuan Atap Anglo 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

c. Aktifkan lagi tombol Pen Tool untuk membuat bentuk bawah dari sebuah 

anglo dan memberi sedikit bentuk, lalu buat lingkaran dengan mengaktifkan F7 
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untuk membuat lubang pada anglo, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.18 

 

 

Gambar 3.18 Tampilan Anglo 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

d. Atur jarak/spasi antara huruf atap dan alas anglo. Perbandingan jaraknya 

tidak terlalu besar juga beri jarak antara lubang lingkar agak tidak terlalu rapat, 

tidak lupa membuat bentuk Rectangle Tool dengan klik F6 berbentuk persegi 

panjang, setelah itu klik Shape Tool atau F10 untuk memberi efek shape pada siku 

persegi lebih jelasnya dilihat pada Gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3.19 Tampilan Hasil Rectangel dan Shap Tool 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

Untuk memudahkan perancangan gunakan garis bantu, klik kiri tahan pada 

Rulers/ istar tepi atas dan samping sampai keluar garis putus-putus  
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Gambar 3.20 Garis Bantu Atas, Bawah, dan Kiri, Kanan. 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

e. Langkah berikutnya klik blok semua shape pada Atap Anglo beserta lubang 

lingkaranya, lalu aktifkan Trim agar lubang yang terdapat di anglo terpotong, 

dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Trim pada objek Atap Anglo dan linggkaran. 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

f. Begitu juga dengan alas Anglo aktifkan juga Trim pada lingkaran dan 

persegi yang terdapat di tengah. Dengan cara memblok semua bentuk lingkaran, 

persegi dan juga alas anglo lalu klik Trim. Hasilnya akan tampak seperti Gambar 

3.22. 
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Gambar 3.22 Tampilan setelah Trim Lingkaran dan Persegi 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

g. Setelah itu membentuk asap pada atas anglo dengan menggunakan Pen Tool 

atau bisa menggunakan Artic Media Tool jika menggunakan Pen Tablet. Bentuk 

lah asap seperti bentuk bulu mengarah ke atas dan dekatkan dengan atap anglo. 

Hasil bisa dilihat di Gambar 3.23 

 

 

Gambar 3.23 Tampilan Asap menggunakan Pen Tool 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

Setelah pembuatan Logo Gram sudah selesai, lanjut untuk membuat 

backgroud latar. Untuk membuat background biasakan sesuaikan dengan logo 

gram terlebih dahulu tidak lupa untuk mengikuti arahan sketsa. 

a. Aktifkan Pen Tool lalu buat sebuah garis sambil mengikuti bentuk logo 

gram hingga ke bawah, agar ada space untuk typo “WEDANGAN ANGLO” agar 



18 

 

 

tidak bingung. Buat tulisan WEDANGAN ANGLO menggunakan tulisan biasa 

hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

 

 

Gambar 3.24 Tampilan Background 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

b. Lalu aktifkan Artistic Media Tool untuk membuat asap yang akan di 

tempatkan di sisi kiri dan kanan tulisan “ WEDANGAN ANGLO” , buat sesuai 

apa yang diinginkan dengan membentuk asap tiga buah, hasil dapat dilihat pada 

Gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Tampilan Asap Artistic Media Tool 

Sumber ( Wibowo:2021) 

c. Setelah semua selesai tempatkan semua bentuk shape sesuai dengan sketsa 

yang telat dibuat awal, menggunakan mouse klik kiri lalu aktifkan Ctrl+G untuk 

menggabungkan satu dengan shape lainya, lalu sesuaikan, hasilnya dapat dilihat 

pada Gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Hasil penempatan dan penggabungan Ctrl+G 

Sumber ( Wibowo:2021) 

Dengan demikian didapatkan bentuk dasar visual/gambar logo Cafe Wedangan 

Anglo Semarang, seperti terlihat pada Gambar 3.27. 

 

 

Gambar 3.27 Bentuk Dasar Visual Cafe Wedangan Anglo 

Sumber ( Wibowo:2021) 

2) Tulisan 

a. Pilih Text Tool atau pilih tombol F8 pada keyboard, ketik tulisan 

“WEDANGAN ANGLO” dengan huruf kapital semua, pilih menu Font List 

pilih tipe huruf “Helvetica”. 

b. Gunakan Pick Tool untuk merubah-rubah ukuran huruf 

c. Untuk menjaga proporsional ukuran huruf ketika merubah ukurannya 

jangan gunakan titik-titik atas-bawah atau kiri-kanan, gunakan titik-titik 



20 

 

 

sudut. 

 

 

Gambar 3.28 Hasil Input Tulisan “WEDANGAN ANGLO” 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

Tulisan yang terdapat pada logo Wedangan Anglo sudah dimasukkan dalam 

desain. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.29. 

 

 

Gambar 3.29 Desain Logo Cafe Wedangan Anglo Dilengkapi Tulisan 

Sumber ( Wibowo:2021) 

3) Warna 

a. Beri warna pada Visual Anglo dengan klik Anglo lalu beri warna sesuai 

dengan arahan sketsa, yaitu Kuning Kecokelatan, hasilnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.30. 
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Gambar 3.30 Hasil Pewarnaan Bentuk Dasar Logo 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

b. Aktifkan gambar asap ukuran besar pada atas Atap Anglo dan gambar asap 

kecil di sisi kanan dan kiri tulisan dengan menggunakan Pick Tool, arahkan 

mouse ke Default CMYK palette klik kiri pilih White untuk asap kecil, dan 

abu abu untuk asap besar, lalu outline klik kanan pada Black, hasilnya dapat 

dilihat pada Gambar 3.31. 

 

 

Gambar 3.31 Hasil Pewarnaan Asap 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

c. Aktifkan tulisan “Wedangan Anglo” dengan menggunakan Pick Tool, 

arahkan mouse ke Default CMYK palette klik kiri pilih Deep Yellow, dan 

untuk outline klik kanan pada Black, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 

3.32. 
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Gambar 3.32 Hasil Pewarnaan Tulisan “Wedangan Anglo” 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

d. Aktifkan background dengan menggunakan Pick Tool, lalu arahkan mouse 

ke Default CMYK palette klik kiri pilih Black, hasilnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.33. 

 

 

Gambar 3.33 Hasil Pewarnaan Background 

Sumber ( Wibowo:2021) 
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Hasil gabungan keduanya setelah pewarnaan dapat dilihat pada Gambar 3.34. 

 

 

Gambar 3.34 Hasil Pewarnaan Gambar WEDANGAN ANGLO 

Sumber ( Wibowo:2021) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 Hasil jadi Logo WEDANGAN ANGLO 

Sumber ( Wibowo:2021) 


