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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori-teori, konsep-konsep, pengertian-pengertian dari disiplin, subdisiplin bantu 

yang relevan dengan masalah umum pokok garapan. Yaitu, 

 

Diagram 2.1 : Kajian Teori 

 

Sumber : Dokumen penulis 

 

2.1. Desain 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 346), desain adalah gagasan awal, 

rancangan, perencanaan pola susunan, kerangka bentuk suatu bangunan, motif 

bangunan, pola bangunan, corak bangunan. 
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Pengertian desain menurut kamus internasional, Concise Oxford, 

dijelaskan sebagai berikut:  

 
"1. a plan or drawing produced to show the look and function of something 
before it is bulit or made, the art or action of planning the look and function of 
something, the arrangement of the features of an artefact. 2. a decorative 
pattern. 3. the purpose or planning that exist behind an action or object." 

 

Desain adalah : 1.sebuah rencana atau gambaran yang dibuat untuk 

memperlihatkan penampilan atau fungsi dari sesuatu sebelum dibangun atau 

dibuat, sebuah seni atau tindakan dari perencanaan penampilan atau fungsi, 

rancangan atau pengaturan segi-segi dari sebuah artefak. 2.pola dekoratif. 

3.sebuah tujuan atau rencana yang ada dibelakang tindakan atau objek. 

Dari beberapa pengertian diatas, desain dipakai sebagai kata benda dan 

kata kerja. Sebagai kata kerja, desain merujuk pada proses awal, perencanaan, dan 

pengembangan. Sebagai kata benda, desain merujuk pada hasil dari implementasi 

suatu rencana atau proposal. Menurut John Heskett, dalam Design : A Very Short 

Introduction (2002, hal. 3), 

 
"A Design is to design a design to produce a design " 

 
Keempat kata desain diatas merujuk pada: 

1. Kata benda, ilmu pengetahuan secara keseluruhan. 

2. Kata kerja, merujuk pada kegiatan/aktifitas mendesain. 

3.Kata benda, merujuk pada konsep atau ide. 

4. Kata benda, merujuk pada produk/hasil akhir.  
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2.1.1. Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual 

Kata "grafis" berasal dari kata "graphein" (Yunani) yang artinya menulis. Istilah 

desain grafis pertama kali dipakai pada awal abad ke-20. Dimana hanya terbatas 

pada hal-hal yang berkenaan atau berhubungan dengan aktifitas mengenai teknik 

tulis-menulis dan sesuatu yang dicetak atau digores.  

Pada awalnya, media desain grafis hanya terbatas pada media cetak dan 

dwi matra. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pada 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkup grafis meluas, tidak hanya 

terbatas pada hal cetak mencetak melainkan juga yang diproyeksikan (film), yang 

ditransmisikan (video), yang ditampilkan melalui layar (monitor/komputer). 

Sesuai perkembangan fungsinya tersebut kini desain grafis disebut sebagai desain 

komunikasi visual. 

Menurut Adi Kusrianto dalam Pengantar Desain Komunikasi Visual 

(2007, hal. 2) Desain Komunikasi Visual adalah suatu disiplin ilmu yang 

bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui 

berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan 

mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, 

serta komposisi warna, serta layout  (tata letak atau perwajahan). Dengan 

demikian, gagasan dapat diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran 

penerima pesan. 

Seperti yang ditulis oleh Yongky Safanayong dalam Desain Komunikasi 

Visual Terpadu (2006, hal. 3) Fungsi Desain Komunikasi Visual adalah : 

1. To inform, memberi informasi, menjelaskan, menerangkan, & mengenalkan. 

2. To enlighten, memberi penerangan, membuka pikiran dan menguraikan. 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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3. To persuade, membujuk atau menganjurkan. Dengan menggunakan unsur 

kepercayaan, logika, dan daya tarik. 

4. To protect, melindungi objek lain seperti desain kemasan dan kantong belanja. 

 

2.1.2. Elemen dan Prinsip Desain 

Elemen atau unsur merupakan bagian dari suatu karya desain. Elemen-elemen 

tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tersusun dalam suatu bentuk 

organisasi dasar prinsip-prinsip penyusunan atau prinsip desain. Dalam hal ini, 

prinsip-prinsip tersebut sering kali dijadikan dasar pertimbangan atas dasar suatu 

kritik seni.  

Untuk mewujudkan suatu tampilan visual unsur-unsur yang diperlukan 

adalah (Kusrianto., 2007, hal. 30): 

1.) Titik 

Titik adalah  salah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, dimana 

dimensi memanjang dan melebarnya dianggap tidak berarti. Titik cenderung 

ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan variasi jumlah, susunan, dan 

kepadatan tertentu. 

2.) Garis 

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek. Ciri khas garis adalah terdapatny arah serta dimensi 

memanjang. Garis dapat ditampilkan dalam bentuk lurus, lengkung, 

gelombang, zig-zag, dan lainnya.  

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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3.) Bidang 

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau 

dari bentuknya bidang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bidang 

geometri/beraturan dan bidang non-geometri alias tidak beraturan.  

4.) Ruang 

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Ruang lebih mengarah pada 

perwujudan tiga dimensi. Sehingga ruang dapat dibagi menjadi dua yaitu 

ruang nyata dan semu. 

5.) Warna 

Warna sebagaiunsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung 

keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya. Kesan yang diterima oleh 

mata lebih ditentukan oleh cahaya. 

6.) Tekstur 

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur dapat 

dibagi menjadi tekstur kasar dan halus, dengan kesan pantul mengkilat dan 

kusam. Ditinjau dari tampilannya tekstur digolongkan menjadi tekstur nyata 

dan semu.  

Elemen-elemen diatas saling berhubungan satu sama lain dan tersusun 

dalam suatu bentuk organisasi dasar prinsip-prinsip penyusunan atau prinsip 

desain. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 
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1.) Kesatuan/Unity 

Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada 

keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun 

kaitannya dengan ide yang melandasainya. 

2.) Repetisi/Repetition 

Repetisi atau pengulangan adalah penyusunan unsur-unsur dengan mengikuti 

pola penataan tertentu secara teratur untuk mencapai suatu irama/ritme.  

3.) Keseimbangan/Balance 

Visualisasi sebuah rancangan grafis secara mendasar harus menampilkan 

keseimbangan untuk menghindari kesan berat/timpang pada salah satu 

sisinya. Untujk menciptakan rancangan grafis yang dinamis dapat 

menggunakan keseimbangan asimetris. 

4.) Emphasis 

Emphasis atau kontras dalam suatu komposisi diperlukan sebagai vitalitas 

agar tidak monoton. Emphasis yang baik adalah kontras yang tidak terlalu 

berlebihan sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dan ketidakteraturan yang 

jauh dari harmonis. 

5.) Hirarki/Hierarchy 

Hirarki adalah tatanan arah komposisi yang dilihat oleh panca indera 

penglihatan. Hirarki diperlukan dalam suatu komposisi untuk menunjukkan 

bagian yang dianggap penting dan diharapkan menjadi perhatian utama. 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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2.1.3.  Teori Warna 

 

Gambar 2.1 : Warna Primer 

Sumber : http://www.markboulton.co.uk/journal/five_simple_steps_to_designing_with_colour/ 

 
 
Warna primer dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu substraktif dan aditif. Warna 

aditif adalah warna yang dihasilkan dari cahaya : merah, hijau, dan biru dan 

membentuk warna putih apabila dikombinasikan. Warna ini yang dipakai dalam 

elektronik seperti layar komputer dan TV) biasa kita kenal dengan sebutan warna 

RGB (Red, Green, Blue). Sementara warna substraktif terdiri dari : cyan, 

magenta, dan yellow. Kombinasi dari warna substraktif menghasilkan warna 

hitam. Warna ini yang kita kenal sebagai warna "tinta" CMYK (cyan, magenta, 

yellow, key / black) dan banyak digunakan pada media cetak. 

 

 

Gambar 2.2 : Warna Aditif dan Substraktif 

Sumber : http://www.markboulton.co.uk/journal/five_simple_steps_to_designing_with_colour/ 
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Gambar 2.3 : Color Wheel 

Sumber : http://www.markboulton.co.uk/journal/five_simple_steps_to_designing_with_colour/ 

 

Mengutip Mark Boulton, seorang praktisi yang bergerak di bidang desain 

grafis Inggris dalam jurnalnya mengatakan bahwa, 

"The colour wheel not only helps understand the relationship of different colours 
but also the classification of colours. It also, as I said, provides a quick reference 
to the primary, secondary and tertiary hues." 

 

yang artinya color wheel tidak hanya membantu memahami relasi antar 

warna tetapi juga klasifikasi dari warna itu sendiri, sehingga mempercepat proses 

desain karena berfungsi sebagai referensi warna primer, secondari, dan tersier. 

 

2.1.4. Layout 

Layout memiliki banyak sekali elemen yang mempunyai peran yang berbeda - 

beda dalam membangun keseluruhan layout. Untuk membuat layout yang 

optimal, seorang desainer perlu mengetahui peran masing-masing elemen 

tersebut.  

Surianto Rustan seorang desainer grafis yang sudah menulis 3 buku desain 

sekaligus anggota Forum Desain Grafis Indonesia (FDGI) mengatakan dalam 

salah satu bukunya Layout Dasar dan Penerapannya (2009) bahwa pada dasarnya 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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layout itu dijabarkan sebagai tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu 

bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang 

terkandung. Me-layout adalah salah satu proses/tahapan kerja dalam desain. 

Namun, definisi layout dalam perkembangannya sudah sangat meluas dan 

melebur dengan definisi desain. Sehingga, banyak orang mengatakan me-layout 

sama dengan mendesain. 

 elemen layout terbagi menjadi 3 yaitu, elemen teks, elemen visual, dan 

invisible elemen. 

Elemen teks sendiri terbagi lagi menjadi judul, deck, byline, body text, sub 

judul, pull quotes, caption, call outs, kickers, initial caps, indent, lead line, spasi, 

header & footer, running head, catatan kaki, nomor halaman, jumps, signature, 

name plate, dan masthead. Sementara elemen visual terdiri dari foto, artworks, 

infographics, garis, kotak, inzet, dan poin. Berbeda dengan elemen teks dan visual 

yang tampak kasat mata. invisible elements ini tidak terlihat. Namun, merupakan 

fondasi atau kerangka yang berfungsi sebagai acuan penempatan semua elemen 

layout lainnya. Margin dan grid adalah contoh invisible elements. 

Seluruh elemen ini membentuk dan menyusun kolerasi sehingga informasi 

dapat disampaikan dengan lengkap dan tepat. Tanpa mengganggu kenyamanan 

membaca dan mempermudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan, navigasi, 

dan estetika. 

 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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2.1.5. Typografi 

Menurut Danton Sihombing, MFA, dalam Tipografi dalam desain grafis (2001), 

tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal dan 

merupakan properti visual yang pokok dan efektif. Lewat kandungan nilai 

fungsional dan nilai estetikanya, huruf memiliki potensi untuk menerjemahkan 

atmosfir-atmosfir yang tersirat dalam sebuah komunikasi verbal yang dituangkan 

melalui abstraksi bentuk-bentuk visual. 

Sementara itu, menurut Surianto Rustan dalam Font & Tipografi  (2010, 

hal. 124), secara tradisional istilah tipografi berkaitan erat dengan setting huruf 

dan pencetakannya. Pengaruh perkembangan teknologi digital yang sangat pesat 

pada masa kini membuat maknanya makin meluas. Kini, tipografi dimaknai 

sebagai segala disiplin yang berkenaan dengan huruf.  

"Jelas bahwa memilih jenis huruf yang tepat berhubungan erat dalam efektifitas 
komunikasi, dan komunikasi yang efektif menghasilkan citra media yang 
konsisten di benak audiance. Desain dan tipografi adalah kendaraan yang 
powerful untuk menyampaikan konsep dan pemikiran." 

 

Huruf sebagai sarana penyampaian pesan yang baik harus legible dan 

readible (2010, hal. 74-75): 

 

 
1.) Legibility 

berhubungan dengan kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing 

huruf/karakter. Legibility menyangkut desain atau bentuk huruf yang digunakan. 

Suatu jenis huruf dikatakan legible apabila masing-masing huruf atau karakternya 

mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas satu sama lain.  

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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2.) Readibility 

berhubungan dengan tingkat keterbacaan suatu teks.Teks yang readible berarti 

keseluruhannya mudah dibaca. Apabila legibility lebih membahas kejelasan 

karakter satu-persatu, readiblity tidak lagi menyangkut karakter satu-persatu 

melainkan, keseluruhan teks yang telah disusun dalam suatu komposisi. 

Legibility bisa menciptakan readiblity. Namun, adakalanya suatu teks 

yang legible tidak readible. Contohnya, apabila masing-masing karakter hurufnya 

jelas tapi disusun dalam komposisi vertika, terbalik-balik, pemenggalan yang 

tidak benar, terlalu berdesakan, atau kondisi lain yang membuat kesuluruhan teks 

sulit dibaca.  

 

2.1.6. Grid 

Josef Muller Brockmann dalam Grid System in Graphics Design menulis (1996, 

hal. 10) 

"Der Gebrauch des Rasters als Ordnun ssystem ist Ausdruck einer bestimmten 
geistigen Haltung, indem der Designer seine Arbeit In konstruktiver und zukunfts 
orientierter Weise auffasst. Dies ist Ausdruck eines Berufsethos : die Arbeit des 
Designer soll auf mathematischer Denkweise, klar, transparent, sachlich, 
funktionell und ästhetisch sein." 

"The use of the grid as an ordering system is the expression of a certain mental 
attitude inasmuch as it shows that the designer conceives his work in terms that 
are constructive and oriented to the future. This is the expression of a 
professional ethos : the designer's work should have the clearly intelligible, 
objective, functional and asthetic quality of mathematical thinking." 

 

Yang berarti penggunaan grid sebagai suatu sistem penyusunan 

merupakan ekspresi dari tindakan mental tertentu yang tampak pada pekerjaan 

seorang desainer dalam hal konstruksi dan berorientasi pada tujuan yang akan 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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datang. Ini adalah ekspresi dari etos kerja yang profesional yaitu : Pekerjaan 

seorang desainer harus jelas, dapat dimengerti, objektif, fungsional, dan 

mengandung nilai estetika yang diperhitungkan secara matematis. 

Sementara itu, menurut Daton Sihombing (2001), sebuah grid diciptakan 

sebagai solusi terhadap permasalahan penataan elemen-elemen visual dalam 

sebuah ruang. Grid system digunakan sebagai perangkat untuk mempermudah 

menciptakan sebuah komposisi  visual. Tujuan utama dari penggunaan grid dalam 

desain grafis adalah untuk menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan 

memuaskan secara estetik  

 

2.1.7.  Jenis – jenis grid  

1.) Manuscript Grid 

Manuscript grid merupakan jenis grid yang paling sederhana diantara semua grid, 

berbentuk rectangular yang meliputi hampir seluruh halaman. Dibuat berdasarkan 

perhitungan golden section yaitu 1,618 

 

Gambar 2.4 : Mansucript Grid 

Sumber : Daton sihombing dalam Tipografi dalam Desain Grafis, hal. 88 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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2.) Column grid 

Column grid merupakan grid yang paling fleksibel dan dapat digunakan untuk 

memisahkan beberapa informasi. Column grid dibentuk dari pembagian kotak 

berupa kolom-kolom pada halaman, lebar dan panjang kotak ditentukan sesuai 

dengan konten yang akan ditata. Column grid dibantu oleh flowlines yang 

digunakan sebagai alignment dimana text akan dimulai dan batas antar elemen 

dalam konten (gambar-gambar, gambar-teks, teks-teks) halaman 

 

 

Gambar  2.5 : Column Grid 

Sumber : Daton sihombing dalam Tipografi dalam Desain Grafis, hal. 89 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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 2.2. Consumer Behaviour 

Menurut Fandy Tjiptono, Secara teoritis, setiap kali seseorang membeli suatu 

barang atau jasa, ia berharap bahwa barang tersebut mampu memberikan 

kegunaan maksimum. Dengan kata lain, setiap konsumen adalah rational 

economic man yang memiliki alasan rasional dan mempuat pilihan rasional dalam 

setiap pembelian produk dan jasa  

John W Mullins dalam Marketing Management mengatakan bahwa proses 

pengambilan keputusan saat pembelian terdiri dari urutan kejadian sebagai 

berikut. (2008, hal 100-106)  

1.) Pengenalan Masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. 

Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi yang sesuangguhnya dengan 

kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal dalam 

kasus pertama dan kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa lapar atau dahaga meningkat 

hingga tingkat tertentu dan berubah menjadi dorongan, suatu kebutuhan dapat juga timbul 

karena disebabkan rangsangan eksternal seseorang yang melewati sebuah toko roti dan 

melihat roti yang baru selesai dibakar dapat merangsang rasa laparnya. 

2.) Pencarian Informasi 

Konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi 

lebih banyak. Dapat dibedakan dua tingkat yaitu keadaan tingkat pencarian informasi 

yang sedang-sedang saja yang disebut perhatian yang meningkat. Pencarian informasi 

secara aktif dimana ia mencari bahan-bahan bacaan, menelepon teman-temannya, dan 

melakukan kegiatan-kegiatan mencari untuk mempelajari yang lain. Umumnya jumlah 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013
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aktivitas pencarian konsumen akan meningkat bersamaan dengan konsumen berpindah 

dari situasi pemecahan masalah yang terbatas ke pemecahan masalah yang ekstensif. 

3.) Evaluasi Alternatif 

Setelah memiliki informasi yang cukup lengkap, biasanya konsumen 

mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi konsumen dapat 

menggunakan kalkulasi yang ketat dan berfikir tentang barang yang akan dibeli,  

namun adakalanya konsumen hanya mengandalkan intuisi saja dan bersikap 

impulsif. 

4.) Keputusan Membeli 

Konsumen pada tahap evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-

merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk tujuan membeli untuk merek paling disukai. Walaupun demikian, dua 

faktor dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor yang 

utama ialah sikap orang lain. Sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan 

seseorang akan tergantung pada dua hal : (1) Intensitas sikap negatif orang lain 

tersebut terhadap alternatif pilihan kosnumen. (2) Motivasi konsumen untuk 

menuruti keinginan orang lain tersebut. Semakin tinggi intensitas sikap negatif 

orang lain semakin besar kemungkinan konsumen akan menyesuaikan tujuan 

pembeliannya.  

5.) Perilaku Sesudah Pembelian 

Konsumen yang melakukan pembelian terhadap suatu produk, maka konsumen 

akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen tersebut juga 
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akan terlibat dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang 

akan menarik minat pemasaran. 

Secara ringkas tahapan pengambilan keputusan dalam proses pembelian dapat 

dilihat pada bagan dibawah: 

 

Diagram 2.2 : Tahapan Pengambilan Keputusan dalam Pembelian 

 

Sumber : John W. Mullins., dkk. dalam Marketing Management Sixth Edition. New York.  2008 : 

McGraw-Hill. hal. 100 
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2.3. Tinjauan tentang kopi 

2.3.1 Sejarah Kopi 

Mark Pendergrast dalam Uncommon Grounds menulis (1999), bahwa tidak bisa 

dipastikan darimana dan oleh siapa kopi pertama kali ditemukan. Namun, 

berdasarkan legenda bangsa Ethiopia dan Arab kopi pertama kali ditemukan oleh 

Kaldi, seorang pengembala kambing yang gemar bermain musik dan berpuisi. Ia 

memainkan musik untuk memanggil kambing-kambing gembalaanya 

mengikutinya pulang. 

Hingga pada suatu hari musiknya kambing-kambing tersebut tidak datang 

walaupun ia memainkan musiknya berkali-kali. Karena takut ayahnya marah, 

Kaldi mencari kambing-kambing tersebut dan ia kaget saat menemukan kambing-

kambing tersebut sedang menari dan bertumpu hanya pada kaki belakang mereka. 

Ia melihat salah satu kambingnya sedang mengunyah daun hijau dan red berries 

dari pohon yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kambing-kambing itu 

menolak pulang hingga beberapa jam kemudian. Namun, mereka tidak mati. Oleh 

karena itulah Kaldi memutuskan bahwa tanaman itu tidak beracun dan aman 

untuk dimakan. Daunnya terasa pahit namun buahnya terasa middly sweet dan ia 

merasakan sensasi geli dan semangat mengaliri tubuhnya. Ia memberitahu 

ayahnya mengenai tanaman ajaib itu dan tidak lama kemudian kabar itu menyebar 

dan kopi pun menjadi bagian dari budaya Ethiopia. 

Pada awalnya, daun dan buah kopi hanya dikunyah lalu masyarakat 

Ethiopia menemukan cara lain untuk mengeluarkan aroma dan cita rasa dengan 

cara direbus seperti memasak teh. Mereka menggiling biji kopi dan 

mencampurnya dengan lemak hewani sebagai makanan kecil. Sementara 
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ampasnya difermentasi menjadi minuman beralkohol, qishr. Sekarang dikenal 

dengan sebutan kisher. Hingga pada abad ke-16 biji kopi mulai dipanggang, 

digiling, dan diseduh seperti biji kopi yang kita kenal sekarang.  

 

2.3.2 Masuknya kopi ke Arab dan penyebarannya di dunia 

Pada abad ke-16 saat bangsa Ethiopia menyerbu Yaman dan menjajah selama 50 

tahun lebih. Mereka membawa bibit kopi ke Arab dan mulai menanam lengkap 

dengan sistem irigasinya. Pada masa itu dikenal dengan sebutan qahwa −Istilah 

untuk wine khas Arab−  

Penyebaran agama muslim yang dilakukan oleh bangsa Arab tidak terlepas 

dari kopi, kemanapun orang Muslim menyebarkan agamanya, kopi selalu dibawa. 

Sehingga pada abad ke-13 kopi sudah menyebar ke Afrika Utara, Negara-Negara 

Mediterania dan India. Pada abad ke-14 dan 15, budaya minum kopi sudah 

menyebar di Turki, Mesir, Syiria, Persia. Sampai abad ke-16 seluruh produksi 

kopi masih dikuasai Arab. Namun pada masa ini, belum ada budidaya tanaman 

kopi di luar daerah Arab karena bangsa Arab selalu mengekspor biji kopi yang 

infertil (tidak subur) dengan cara memasak dan mengeringkannya terlebih dahulu. 

Hal ini menyebabkan budidaya tanaman kopi tidak memungkinkan. Barulah pada 

tahun 1600-an, seorang peziarah India, Baba Budan, berhasil membawa biji kopi 

fertil keluar dari Makkah dan menumbuhkannya di berbagai daerah di luar Arab. 

Kopi mulai dikenal di Istanbul pada masa pemerintahan Sultan Suleiman. 

Gubernur Ottoman Yaman, Özdemir Pasha, yang memperkenalkannya. Tidak 

lama kemudian, kopi menjadi bagian penting pada setiap perjamuan di Istana dan 
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sangat populer di pengadilan. Begitu pentingnya minuman kopi ini, sampai-

sampai ada jabatan ketua pembuat kopi di dalam daftar nama pejabat pengadilan. 

Tugas utama pembuat kopi adalah meracik kopi dengan resep rahasia kerajaan. 

Maka itu, dipilihlah orang yang mempunyai loyalitas dan kemampuan menjaga 

rahasia. Orang-orang turki mempunyai kesulitan dalam mengucapkan lafal "w" 

sehingga qahwa disebut dengan kahve. yang menjadi cikal bakal istilah koffie di 

Belanda dan di Indonesia diterjemahkan menjadi kopi. 

Eropa tidak mengenal kopi hingga abad ke-17 ketika orang-orang Itali 

untuk pertama kali berhasil membawa biji kopi ke Venezia (1615). Mereka 

mendapatkan pasokan biji kopi dari orang Turki. Kehadiran kopi di Itali segera 

tercium ke Negara Eropa lainnya. Hingga satu tahun kemudian, Belanda menjadi 

Negara Eropa pertama yang berhasil membudidayakannya pada tahun 1616. Pada 

tahun 1650. Kemudian pada tahun 1690, biji kopi dibawa ke Pulau Jawa untuk 

dikultivasi secara besar-besaran. Pada saat itu, Indonesia masih merupakan negara 

jajahan Kolonial Belanda. Di sini Belanda membuka perkebunan kopi di Pulau 

Jawa dan menjual hasilnya ke Eropa. Penanaman kopi oleh Belanda sukses besar 

dan Amsterdam menjadi pusat perdagangan kopi se-Eropa hingga abad ke-18. 

(Pendergrast.,  1999; Wulandari., 2012) 
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Gambar 2.6 : : Coffee Migration 
Sumber : Mark Pendergrast dalam Uncommon Grounds 
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Gambar 2.7 : Lukisan Dokumentasi Tanaman Kopi 

Sumber : Dokumen Freedoom Institute, salinan Voyage de l'Arabie Heureuse, 1716 

 

 

2.3.3. Konsumsi Kopi Indonesia  

FAS/USDA (Foreign Agricultural Services / United States Department of 

Agriculture) mencatat dalam laporan tahunannya per Desember 2012 (2012, hal. 

5) bahwa Brazil adalah negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia 

berada di posisi ke-3. Hal ini tak seimbang dengan konsumsi kopi di Indonesia 

yang masih tergolong rendah. Indonesia menempati posisi ke-10 di dunia dari segi 

konsumsi kopi. 
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Sumber: FAS/USDA. Coffee World Production, Supply and Distribution. Circular 
Series/December 2012. United States, hlm.6 

Tabel 2.1 : Coffee World Production 
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Sumber :  FAS/USDA. Coffee World Consumption, Supply and Distribution. Circular 
Series/December 2012. United States, hlm.9 

Tabel 2.2 :  Coffee World Consumption 
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Padahal pada tahun 2011 Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai 

penghasil kopi dunia, dengan konsumsi kopi dalam negeri mencapai 0,5kg 

perkapita. Pada tahun 2012 Indonesia menempati posisi ke-3 menyalip Colombia, 

dengan konsumsi kopi dalam negeri mengalami peningkatan menjadi 0.9kg 

perkapita, Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kopi Indonesia meningkat baik 

dalam sektor nasional maupun internasional. 

Pada tahun 2007 hingga 2011 Indonesia merupakan negara produsen kopi 

keempat terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia.  Dari total 

produksi, sekitar 67% kopi Indonesia diekspor sedangkan sisanya (33%) untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Tingkat konsumsi kopi dalam negeri 

berdasarkan hasil survei LPEM UI tahun 1989 adalah sebesar 500 

gram/kapita/tahun.  

 

2.3.4. Budaya minum Kopi  

2.3.4.1. Budaya minum Kopi di Indonesia 

Dengan meningkatnya taraf hidup dan pergeseran gaya hidup masyarakat 

perkotaan di Indonesia, telah mendorong terjadinya pergeseran dalam pola 

konsumsi kopi khususnya pada kawula muda. Generasi muda pada umumnya 

lebih menyukai minum kopi instant, kopi three in one maupun minuman berbasis 

esspresso yang disajikan di café-café.  Sedangkan kopi tubruk (kopi bubuk) masih 

merupakan konsumsi utama masyarakat/penduduk di pedesaan dan golongan tua. 
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Dinas kehutanan provinsi jawa barat mengatakan bahwa Kopi telah ada 

sejak zaman penjajahan Belanda dan budaya ngopi sudah mulai sejak tahun 

1700an. Pada masa itu, orang yang mampu minum kopi termasuk orang-orang 

kalangan menengah keatas karena kopi merupakan minuman berharga. Apalagi, 

ketika itu kopi merupakan minuman khas para pembesar kolonial Belanda dan 

bawahannya, karena mereka yang membawa kopi ke wilayah Indonesia.  

Kopi saat itu hanya bisa dibeli oleh kalangan bangsawan. Sementara 

masyarakat jelata hanya mampu membeli kopi jagung yang dibakar dan ditumbuk 

dengan kasar. Pendeknya, kopi adalah minuman berkelas yang tidak bisa 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, akibat masuknya minuman 

bersoda/softdrink dalam kemasan botol kebiasaan ngopi dianggap ketinggalan 

zaman dan tidak lagi praktis. Kebiasaan minum kopi ini kembali bangkit saat 

Starbuck mulai membuka outlet franchise-nya di Indonesia tahun 2001 yang lalu 

disusul oleh J.co dan Coffee Toffee pada tahun 2005, dan disusul oleh Coffee 

Bean dan Tea Leaf pada tahun 2008. 

Tidak hanya kedai kopi bergaya Amerika yang melebarkan sayapnya, 

kedai kopi bergaya Melayu atau Cina peranakan juga mulai marak, terlihat dari 

banyaknya kedai kopi kelas premium yang menyandang nama "Kopitiam" di 

pusat perbelanjaan yang terdapat di kota-kota besar. Kopitiam adalah kedai kopi 

dan sarapan tradisional di Malaysia dan Singapura, kopitiam masuk ke Indonesia 

melalui Masyarakat Cina Peranakan dan banyak terdapat di Medan dan Batam. 

Istilah kopitiam berasal dari gabungan kata kopi (bahasa Melayu) dan 

kata tiam (店) yang berarti kedai dalam bahasa Hokkien.  
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2.3.4.2. Budaya minum Kopi di Vietnam 

Budaya kedai kopi di tepi-tepi jalan sudah jadi pemandangan yang sangat umum 

di Vietnam, mulai dari Hanoi sampai Ho Chi Minh. Harga kopi tradisional 

Vietnam $0.50 per cangkir. Pada Pagi hari kedai kopi banyak dikunjungi para 

manula untuk ngopi dan mengobrol dengan teman sebayanya. Pada sore hari, 

kedai kopi banyak dikunjungi oleh para remaja yang mengobrol bersama teman 

atau pacar mereka. Rata-rata para pengunjung menghabiskan waktu 1-2 jam untuk 

duduk dan mengobrol di Kedai kopi. 

Vietnam memiliki jenis kopi mereka sendiri yang disebut “Nam“ karena 

iklim tropis di Vietnam, mereka juga meracik minuman dingin yang terbuat dari 

kopi dan diberi nama Ca Phe Sua Nong – kopi yang pekat dan kental dengan 

campuran susu kental manis – atau disebut dengan Ca Phe Sua Da kalo disajikan 

dengan es. Negara ini juga punya jenis minuman kopi lain, misalnya Ca Phe 

Trung, yaitu kopi yang dicampur dengan putih telur. 

 

Gambar 2.8: Kopi Vietnam Ca Phe Sua Nong 

Sumber : http://kopikeliling.com/news/budaya-ngopi-di-vietnam.html 
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Cara menyeduh khas vietnam pun berbeda. Dripper diletakkan di atas 

cangkir dengan bubuk kopi yang menutupi seluruh lubang penyaringan. lalu air 

panas dengan suhu 90°C-95°C dituangkan ke atasnya dan hasil seduhan kopi 

dibiarkan menetes sedikit demi sedikit. Umumnya penyajian kopi menggunakan 

Vietnam Drip ini memakan waktu 10-15 menit.  

 

Gambar 2.9: Vietnam Dripper 
Sumber : http://www.cikopi.com 

 

 

Gambar  2.10: Cara Penggunaan Vietnam Dripper  
Sumber : http://www.cikopi.com 
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2.3.4.3.    Budaya minum Kopi di Italia 

Ihsan Sadiqin mengatakan (2011) berbeda dengan masyarakat Indonesia yang 

umumnya meminum kopi yang cenderung encer dan manis. Walaupun, ada 

beberapa kalangan yang suka meminum kopi hitam pekat tetapi mayoritas 

masyakarat Indonesia menambahkan gula dalam kopinya. Berbeda dengan 

masyarakat Italia yang meminum kopi espresso. kopi hitam pekat tanpa ditambah 

apapun (krimer, gula, susu) dan disajikan dengan gelas kecil. Kedai kopi di Italia 

dapat ditemukan di seluruh pelosok karena jumlahnya yang sangat banyak. 

Namun, berbeda dengan kedai kopi Amerika yang menyediakan tempat duduk 

dan meja untuk berlama-lama mengobrol, masyarakat Italia umumnya 

menggunakan kegiatan ngopi untuk saling bertukar informasi sambil berdiri. 

 

Gambar 2.11 : Cangkir Kecil Espresso & Mesin Espresso Italia  

Sumber : http://www.bacchidesign.it/carioca/coffe_and_more_eng.html 
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2.3.4.4.  Budaya minum Kopi di Amerika 

Di Amerika kopi adalah minuman patriotik, kopi bahkan memainkan peranannya 

di saat kelahiran Amerika. Pada awalnya koloni Inggris di Amerika memberontak 

melawan pajak teh yang dikenakan oleh pemerintah Inggris. Mereka 

memerdekaan diri dengan melemparkan karung-karung teh Inggris ke Boston 

Harbor. Pergerakan ini terkenal dengan sebutan Boston Tea Party pada tahun 

1773. Meminum kopi di awal berdirinya Amerika dilihat sebagai tindakan 

patriotik dan merdeka.  (Stavely & Fitzgerald, 2004: hal. 270; Pendergrast, 1997: 

hal. 15) 

 

Gambar 2.12:  Tea Act Illustration 

Sumber : The Boston Tea-Party, 1888. New York Public Library.  dalam 

http://www.bostonteapartyship.com/the-tea-act  
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Brian Clark Howard menulis (2012), pada tahun 1865 coffee percolator, 

cikal bakal coffee maker moderen ditemukan oleh James Mason. Hal ini juga 

membuat kopi lebih mudah dikonsumsi masyarakat kelas menengah. 1901 kopi 

instan ditemukan oleh di Chicago oleh Satori Kato, seorang ahli kimia 

berkebangsaan Jepang-Amerika. Jika inggris memperkenalkan istilah tea time, 

maka Amerika memperkenalkan istilah coffee break. Hal ini dipengaruhi oleh 

Perang Dunia II sehingga pabrik harus meningkatkan kinerjanya. Pada 

pertengahan 1950 Pan American Coffee Bureau mengharuskan gar para pekerja 

pabriknya untuk beristirahat sejenak dan meminum kafein. Sejak saat itu dikenal 

istilah coffee break. Hingga pada tahun 1970, Starbucks memperkenalkan dirinya 

sebagai kedai kopi spesialti yang menjual biji kopi premiun dan brewing 

equipment.  

Di Indonesia sendiri kopi sachet sudah ada sejak 1978 diperkenalkan oleh 

Kapal Api. dan Kedai kopi Excelso milik kapal api juga sudah ada sejak 1991. 

Namun, budaya ngopi baru populer di Indonesia sejak Starbucks membuka 

franchise-nya di Indonesia tahun 2011 disusul oleh J.CO dan Coffee Toffee pada 

tahun 2005.  
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2.4 Jenis-jenis Kemasan kopi 

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian dalam 

salah satu modul pelatihan mengenai kemasan flexible membagi kemasan 

berdasarkan bentuknya yaitu fleksibel dan rigid/kaku (2007, hal 42) Berdasarkan 

bentuknya kemasan kopi dibagi menjadi:  

2.4.1. Kemasan Flexible 

1.) Stand Up Pouch 

 

Gambar 2.13:  Stand Up Pouch  

Sumber : http://www.packplus.com/stand-up-pouches/ 

2.) Gusseted / side gusset bag 

 

Gambar 2.14:  Side Gusset bags 

Sumber : http://www.packplus.com/stand-up-pouches/ 
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3.) Tin Tie Kraft Bags / Brown Paper Kraft Bags 

 

Gambar 2.15:  Tin Tie Kraft Bags 

Sumber : http://www.trade2cn.com/21798-21869-product/110415144950rl3.html 

4.) Sachet / Flat Pouches / Pillow Pack 

 

Gambar 2.16:  Pillow Pack 

Sumber : http://www.cw-usa.com/coffee-starbucks-pillowpack-pikeplace-box.html 
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2.4.2. Kemasan rigid / kaku 

Kemasan yang kaku, tidak mudah patah atau bengkok. Seperti kaleng, kayu, 

gelas, kaca 

Kemasan Stand Up Pouch dan Side Gusset dapat terbuat dari full foil, lapis 

foil, plastik, ataupun kraft paper. Stand Up Pouch, Side Gusset, dan Paper bags 

umumnya digunakan untuk kemasan biji kopi, sementara untuk bubuk kopi 

menggunakan side gusset atau paper bags. Dapat ditambahkan one way valve, 

resealable zipper, bahkan window.  Ada pula biji kopi yang dikemas 

menggunakan kaleng dan kayu. Namun, mengingat mahalnya harga bahan baku 

dan menghabiskan tempat dalam proses distribusi, proses pengemasan biji kopi 

dengan kemasan rigid sudah banyak ditinggalkan. 

 

2.4.3. Kemasan Kopi Yang Baik 

Doddy Samsura, juara kompetisi Barista Indonesia dalam bukunya ngopi ala 

barista (2012, hal 16 - 19) mengatakan Kopi yang sudah disangrai memiliki umur 

kesegaran kurang lebih satu bulan. Selama 4 hari setelah disangrai kopi masih 

mengeluarkan gas Karbon dioksida (CO2) sehingga rasa aslinya belum muncul 

dan kesegarannya berkurang secara drastis setelah 14 hari serta menjadi tidak 

segar setelah melewati 14 hari. Oleh karena itulah umumnya pada kemasan kopi 

terdapat tanggal penyangraian dan kadaluarsa.  

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013



43 
 

 

Gambar  2.17:  Roasted Packed 

Sumber : Doddy Samsura dalam Ngopi ala Barista, 2012, hal. 18 

Kopi termasuk sensitif dan mudah menyerap bau dan rasa. Oleh karena 

itu, kemasan kopi yang baik pun memiliki sirkulasi yang baik dengan 

menggunakan one way valve, gas karbon yang dilepaskan oleh kopi setelah 

penyangraian dapat keluar namun udara dari luar tidak dapat masuk kedalam. 

Dengan sirkulasi udara satu arah ini selain mencegah kemasan kopi mengembung, 

juga mampu menjaga dan mempertahankan kesegaran kopi.  

 

Gambar 2.18:  Tin Tie Bag 

Sumber : Doddy Samsura dalam Ngopi ala Barista, 2012, hal. 18
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2.5 Klasifikasi Seni Klasik 

 

Gambar 2.19:  Classical Period 

Sumber : http://www.the-artfile.com/ArtFile/timeline/timeline.shtml 
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Perkembangan seni rupa zaman klasik didasari atas berkembangnya kebutuhan 

dan kepercayaan. Kepercayaan yang hidup pada zaman prasejarah berkembang 

pesat pada zaman klasik.  Kepercayaan  awal  pemujaan  terhadap  arwah  (roh  

nenek  moyang)  berkembang menjadi kepercayaan kepada para dewa. Kebutuhan 

sarana  ibadah baik  bentuk  dewa maupun tempat  peribadatan  menjadi dasar 

penciptakan karya seni rupa, berupa kuil, candi, vihara, dan patung-patung 

perwujudan dari dewa dan dewi, serta piramid. Didorong oleh perkembangan ilmu 

dan teknologi, serta ditemukannya bahan logam, menjadikan karya-karya mereka 

mencapai tahap perkembangan yang dapat mencapai puncak (klasik). 
Seni rupa pada zaman klasik ini di seluruh dunia hampir mengalaminya, di 

Yunani, Romawi, Mesir, India, Mesopotamia, dan Indonesia. Perbedaanya hanya 

terletak pada waktu. 

Kesenian klasik merupakan puncak perkembangan kesenian tertentu dan 

tidak dapat berkembang lagi. Karya seni yang dianggap klasik memiliki kriteria 

sebagai berikut : 

1.) Kesenian yang telah mencapai puncak (tidak dapat berkembang lagi) 

2.) Merupakan standarisasi dari zaman sebelum dan sesudahnya 

3.)  Telah berusia lebih dari setengah abad.  
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