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BAB III 

TINJAUAN DATA DAN PERANCANGAN KONSEP DESAIN 

 

 

3.1  Gambaran Umum Crepes Corner 

Crepes Corner merupakan sebuah perusahaan yang menjual produk utama berupa 

crepes yang didirikan oleh Bambang selaku pemilik perusahaan sejak tahun 2000. 

Selain memfokuskan pada produksi crepes buatan sendiri, Crepes Corner juga 

menghasilkan produk pelengkap lainnya seperti ice cream dan paratha bread. Sejak 

awal berdiri, Crepes Corner hanya memasarkan produknya dengan mengikuti 

kegiatan bazaar dan pameran yang diadakan baik oleh instasi swasta maupun 

berbagai sekolah di wilayah Jabodetabek. Tercatat ratusan lebih pameran telah diikuti 

oleh Crepes Corner hingga saat ini. Sekarang ini, Crepes Corner juga telah memiliki 

dua gerai tetap di Sekolah Petra Jakarta dan Giant Ciledug. Crepes Corner juga 

menyediakan jasa catering untuk menerima pesanan crepes guna keperluan pesta 

pernikahan, ulang tahun, arisan, dan sebagainya. 

Pada mulanya, ide pembuatan Crepes Corner dimulai dari keluarga jauh sang 

pemilik yang gemar memasak crepes dan disukai oleh banyak orang, termasuk 

Bambang sendiri, namun kegiatan tersebut justru tidak dikomersilkan olehnya. 

Melihat adanya sebuah peluang bisnis dengan modal yang kecil dan profit yang besar, 

Bambang memutuskan untuk mengkomersilkan crepes tersebut dengan membuat 
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sebuah perusahaan yang menjual produk crepes dengan nama yang sama, 

yaitu Crepes Corner. Tentunya dalam melewati garis tersebut, pemilik perusahaan 

telah melakukan negosiasi kepada pemilik Crepes Corner awal dengan melakukan 

bisnis waralaba atau yang lebih dikenal dengan sebuatan franchise. Sehingga Crepes 

Corner merupakan sebuah bisnis franchise asal Indonesia yang diambil dari keluarga 

dekat pemilik dengan nama dan produk yang sama. Namun seiring pada 

perkembangannya, justru Crepes Corner milik Bambang lah yang lebih menguasai 

pasar hingga saat ini dan membuat Crepes Corner awal sebelumnya gulung tikar. 

Sampai saat ini, struktur perusahaan tertinggi dipegang oleh Bambang sendiri dan 

membawahi sebanyak kurang lebih sepuluh karyawati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 Gerai Crepes Corner di Giant Ciledug 
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Setiap perusahaan tentunya memiliki sebuah visi dan misi sebagai fondasi 

perusahaan. Adapun visi Crepes Corner adalah dengan menjadi perusahaan crepes 

terbaik di Indonesia yang sangat memperhatikan kualitas dan rasa produk, sesuai 

dengan motto Crepes Corner yaitu Good Food, Better taste. Untuk mencapai ke 

dalam titik tersebut, misi Crepes Corner adalah dengan terus memperbaiki dan 

mengembangkan produk serta sumber daya manusia yang ada, melakukan ekspansi 

bisnis ke dalam lokasi yang tepat, dan menciptakan sistem pengelolaan  yang baik, 

salah satunya berupa modal identitas atau visual brand yang kuat. Hal tersebut 

tentunya dilakukan agar Crepes Corner dapat memenangkan persaingan di pasar 

produk sejenis. Selama ini, Crepes Corner belum memiliki identitas brand yang 

memadai sehingga perlu untuk diperbaiki atau dirancang ulang agar masyarakat dapat 

memiliki tingkat brand awareness yang tinggi kepada Crepes Corner. 

  

 

 

 

 

  

(Sumber:http://www.crepes-corner.com) 

 

 Gambar diatas merupakan logo Crepes Corner yang digunakan sejak 

perusahaan ini berdiri hingga saat ini pada tahun 2013. Logo ini menampilkan tiga 

Gambar 3. 2 Logo Crepes Corner saat ini 
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buah crepes yang menjadi produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan dengan 

penulisan Crepes Corner dan slogan perusahaan di bawah gambar tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:http://www.crepes-corner.com) 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Tampilan situs halaman Catering Service Crepes Corner 
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 (Sumber:http://www.crepes-corner.com) 

 

 Produk crepes yang dihasilkan oleh Crepes Corner tentunya terbagi menjadi 

beberapa  jenis karakter yaitu sweet crepes dan juga savoury crepes. Produk tersebut 

dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang selalu segar setiap harinya. Berikut 

ini merupakan jenis crepes yang dijual oleh Crepes Corner, yaitu: 

1. Sweet Crepes 

Crepes yang dihasilkan dengan menggunakan pilihan topping utama berupa 

keju, meises, pisang, ice cream, kacang, dan juga berbagai macam rasa selai 

Gambar 3. 4 Tampilan situs halaman About Us Crepes Corner 
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lainnya. Adapun untuk jenis rasa dan topping selengkapnya yaitu Choco 

Cheese, Banana Choco Cheese, Banana Split Ice Cream, Nutella Choco, 

Nutella Cheese, Choco Nut, Choco Nut and Cheese, Strawberry Banana 

Cheese, Nutella Chunkie, serta Nutella Peanut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber:http://www.crepes-corner.com) 

 

2. Savoury Crepes 

Crepes yang dihasilkan dengan menggunakan pilihan topping utama berupa 

daging seperti ayam, ikan, dan sapi dengan pelengkap berupa pilihan jenis 

sayur yang segar setiap harinya. Adapun untuk jenis rasa dan topping 

Gambar 3. 5 Sweet Crepes ala Crepes Corner 
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selengkapnya yaitu Beef Burger, Smoked Beef and Cheese, Tuna Sandwich, 

Chilli Dog, Beef Sausage, serta Chicken Salad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber:http://www.crepes-corner.com) 

 

 Produk-produk yang dihasilkan oleh Crepes Corner tentunya telah 

disesuaikan dengan target market utama perusahaan  yaitu remaja berusia 12 hingga 

17 tahun, dengan aspek demografi hidup di perkotaan modern, status ekonomi b+, 

dengan tingkat pendidikan setara sekolah menengah pertama hingga sekolah 

menengah atas. Dari segi psikografi, Crepes Corner mempunyai target remaja yang 

memiliki uang saku lebih dan gemar mengemil. Di samping target market utama, 

Crepes Corner juga membidik anak-anak berusia kurang dari 12 tahun serta orang 

dewasa sebagai target pasar sekunder perusahaan mereka. 

Gambar 3. 6 Savoury Crepes ala Crepes Corner 
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3.2 Kompetitor 

3.2.1  Ichiban Crepes 

Menurut pemilik perusahaan Crepes Corner, yaitu Bambang, Crepes Corner 

menghadapi beberapa perusahaan crepes yang menjadi kompetitor dalam persaingan 

bisnis mereka, namun dilihat dari analisa dan karakteristik perusahaan, Ichiban 

Crepes merupakan kompetitor langsung dari Crepes Corner. Pemilihan Ichiban 

Crepes didasari atas persamaan perusahaan yang menjual produk crepes dan belum 

menjadi major brand di Indonesia. Ichiban Crepes sendiri juga menyatakan bahwa 

target pasar dari perusahaan mereka adalah kelompok remaja dan mall-goers, 

sehingga banyak memiliki kecocokan dengan Crepes Corner. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:http://www.ichibancrepes.co.id) 

 

 Ichiban Crepes berdiri di Indonesia pada tahun 2004 dengan konsep produk 

crepes yang diadopsi dari Jepang dan telah disesuaikan dengan kondisi pasar 

Indonesia. Mengusung tema sebagai “The most authentic Japanese style crepes shop 

Gambar 3. 7 Gerai Ichiban Crepes 
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in Indonesia”, Ichiban Crepes dipandang sebagai crepes Jepang pertama dan satu-

satunya di Indonesia. Dengan identitas visual yang bergaya budaya Jepang, Ichiban 

Crepes memusatkan pengembangan penjualan produknya di pusat-pusat perbelanjaan 

ternama di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta secara bertahap mengembangkan 

perusahaannya di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Saat ini, Ichiban Crepes telah 

memiliki beberapa buah gerai di kota Jogjakarta dan Solo dan juga puluhan gerai di 

wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di sisi lain, Ichiban Crepes juga mengembangkan 

perusahaannya dengan cara bisnis waralaba atau franchise, sehingga dapat terbilang 

pertumbuhan perusahaan terus berkembang dan semakin menjamur di Indonesia.  

 Konsep yang dibangun oleh Ichiban Crepes mengedepankan kesan budaya 

Jepang disetiap gerainya, hal itu juga terlihat dari penggunaan replica makanan 

(dummy food) sebagai bentuk display penjualan produk crepes mereka yang menjadi 

salah satu keunikan tersendiri. Itupula yang membedakan antara Ichiban Crepes 

dengan kompetitor sejenis lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:http://www.ichibancrepes.co.id) 

Gambar 3. 8 Penggunaan replika makanan menjadi keunikan Ichiban Crepes 
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 Ichiban Crepes menitikberatkan penjualan produk mereka kepada masyarakat 

khususnya para anak sekolah, remaja, pengunjung mal, dan juga para professional 

muda yang mencari makanan sehat dan berkualitas, variasi menu dengan harga yang 

terjangkau. Produk Ichiban Crepes tentunya juga bervariasi seperti Crepes Corner, 

mulai dari Hot Crepes, Cold Crepes, Savoury Crepes, dan juga Special Crepes. 

 Dari segi promosi, Ichiban Crepes terbilang jauh lebih di depan dibandingkan 

dengan Crepes Corner. Ichiban Crepes menggunakan media jejaring sosial seperti 

Facebook, Twitter, dan juga website perusahaan guna mengembangkan informasi dan 

layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber:http://www.ichibancrepes.co.id) 

 

Gambar 3. 9 Halaman Website Ichiban Crepes yang kental akan budaya Jepang 
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 Selain itu, Ichiban Crepes juga mempunyai 2 maskot yang berkarakter manga 

Jepang, yaitu Momo dan Ichi dan juga adanya pin serta ichi cards sebagai 

merchandise penjualan produk. Ichiban Crepes juga menyediakan jasa pelayanan 

catering sama seperti yang diberikan oleh Crepes Corner kepada customer. 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:http://www.ichibancrepes.co.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:http://www.ichibancrepes.co.id) 

Gambar 3. 10 Maskot Ichiban Crepes, Momo dan Ichi 

Gambar 3. 11 Pin-Badges sebagai suvenir Ichiban Crepes 
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3.2.2  D’crepes 

D’crepes merupakan perusahaan crepes yang berada di bawah naungan PT. Jaddi 

Patrisindo Gemilang yang telah berdiri sejak tahun 1996. Sebagai perusahan crepes 

pertama di Indonesia dan telah menjadi pionir bagi pergerakan perusahaan crepes 

lainnya, membuat D’crepes memiliki nilai tambah karena dikategorikan sebagai top 

of mind bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping itu, D’crepes 

merupakan major brand perusahaan crepes di Indonesia dan selalu menyatakan 

dirinya sebagai D’real crepes, D’real Joy. 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber:http://www.dcrepes.com) 

 

 D’crepes sendiri menciptakan trend baru dalam dunia kuliner Indonesia 

karena memperkenalkan crepes sebagai sebuah makanan yang bersifat fun, dynamic, 

dan juga berkesan sebagai  makanan impor. Tentunya hal itu yang membentuk 

D’crepes sebagai gerai yang sangat digandrungi oleh semua masyarakat karena 

Gambar 3. 12 D'crepes sebagai D'real crepes, D'real joy 
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menawarkan banyaknya varian produk dengan harga yang terjangkau. Sejak saat itu, 

saat pertama kali membuka gerai pertamanya di Plaza Senayan, D’crepes terus 

mengembangkan bisnis perusahaannya hingga saat ini dengan telah membuka lebih 

dari 50 buah gerai yang terletak di Jakarta saja dan secara bertahap telah membuka 

gerai lainnya di 8 kota besar yang terletak di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber:http://www.google.com) 

 

 Serupa dengan Crepes Corner, D’crepes juga menawarkan varian crepes 

mulai dari sweet crepes, savoury crepes, dan juga special crepes. Dari segi harga, 

baik D’crepes, Ichiban Crepes, dan juga Crepes Corner selalu bersaing antara satu 

dengan yang lain. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiganya. Keunikan 

Gambar 3. 13 Salah satu gerai D'crepes di Jakarta 
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yang dibangun oleh D’crepes tentunya berasal dari kualitas dan rasa produk, suasana 

lingkungan yang tercipta, dan juga pelayanan yang maksimal. 

 Bicara mengenai D’crepes tentunya tidak lepas dari asosiasi brand yang telah 

dibangun selama kurang lebih 17 tahun hingga saat ini. D’crepes memperkenalkan 

konsep brand dengan pendekatan budaya italia sebagaimana produk crepes itu 

berasal. Sebagai contoh, hal itu terlihat dari konsep uniform para pekerjanya yang 

terlihat sangat bergaya Italia, lengkap dengan topi ala Venesia. Dari segi visual, 

nyatanya masyarakat Indonesia telah memiliki brand recognition yang tinggi 

terhadap logo D’crepes karena sangat identik dengan warna ungu dan orange. 

D’crepes menitikberatkan penjualan produknya kepada keluarga Indonesia sebagai 

sasaran utama. Untuk kemudahan informasi, D’crepes juga mempunyai sistem 

promosi yang berasal dari website perusahaan, Facebook, dan juga Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:http://www.google.com) 

Gambar 3. 14 Uniform pekerja yang bergaya Italia 
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 (Sumber:http://www.dcrepes.com) 

 

3.2.3  Yogen Crepes 

Yogen Crepes merupakan produk tambahan dari produk utamanya yaitu Yogen Fruz. 

Walaupun hadir bukan menjadi produk utama penjualan, namun keberadaan Yogen 

Crepes cukup diperhitungkan dalam dunia bisnis crepes di Indonesia. Yogen Fruz 

merupakan bisnis franchise asal Kanada yang telah hadir di 42 negara di seluruh 

dunia dengan total berjumlah 1200 gerai. Dalam hal ini, keberadaan Yogen Crepes 

hanya hadir di Indonesia saja, sehingga tidak terjadi pemerataan produk antara negara 

yang satu dengan yang lain. Di Indonesia sendiri, Yogen Crepes memiliki delapan 

Gambar 3. 15 Salah satu bentuk media promosi D'crepes 
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buah gerai di Jakarta dan beberapa buah gerai lainnya di kota Bekasi, Pekanbaru, dan 

juga Palembang. 

 Yogen Crepes hadir dengan pilihan sweet crepes dan savoury crepes sama 

seperti Crepes Corner dengan range harga berkisar antara Rp. 8.000 hingga Rp. 

25.000. Yogen Crepes selalu memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang 

menawarkan pengalaman yang menyehatkan bagi semua konsumennya saat 

mengkonsumsi produk hasil perusahaan mereka. Yogen Crepes menitikberatkan 

penjualan bagi konsumen yang sangat menginginkan untuk hidup secara sehat. Hal 

itu terbukti dengan prioritas Yogen Crepes dalam bagaimana cara mengkonsumsi 

produknya, yaitu dengan memakannya secara langsung saat dihidangkan. Hal itu 

lantaran terjadi perbedaan setelah konsumen mengkonsumsi saat membungkusnya, 

sehingga akan terasa hambar dan tidak se-fresh saat memakannya secara langsung. 

Dari pada itu, di setiap gerai Yogen Fruz dan Crepes di Indonesia, mereka selalu 

menyediakan fasilitas dine-in bagi para konsumen. Salah satu keunikan lain Yogen 

Crepes adalah selalu mempunyai tema khusus (thematic setting) di setiap gerainya, 

sehingga selain memanjakan konsumennya dengan kualitas crepes yang sehat, para 

konsumen juga dimanjakan dengan atmosfer yang berbeda-beda di setiap gerainya. 

 Dari segi visual, Yogen Crepes menggunakan dominasi warna biru dan 

orange sebagai warna identitas visual perusahaan mereka. Pemilihan warna biru 

tentunya didasari dengan karakter sifat warna biru sebagai warna yang menenangkan 

sekaligus sarat akan kebersihan. Dari segi promosi, Yogen Crepes belum memiliki 
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website perusahaan di Indonesia, sehingga minimnya informasi akan produk crepes 

yang dijual, akan tetapi Yogen Fruz dan Crepes sudah memiliki halaman Facebook 

dan Twitter sendiri di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 (Sumber:http://www.google.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber:http://www.evelovelle.blogspot.com) 

Gambar 3. 16 Yogen Fruz sebagai produk utama penjualan 

Gambar 3. 17 Salah satu gerai Yogen Crepes bertema pantai 

Perancangan Ulang Logo ..., Krisna Surya, FSD UMN, 2013
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 (Sumber:http://www.evelovelle.blogspot.com) 

 

 Dari rangkaian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa D’crepes 

merupakan perusahaan terlama yang telah berdiri di Indonesia, yaitu pada tahun 

1996. Dari segi segmentasi pasar, belum ada perusahaan crepes di Indonesia yang 

secara khusus berfokus pada segmentasi remaja awal, yaitu 12 hingga 17 tahun 

sehingga dapat dijadikan salah satu kekuatan atau strength bagi Crepes Corner. Dari 

segi harga, Yogen Crepes memegang kendali sebagai crepes termurah dimulai dari 

harga Rp. 8.000. Untuk variasi produk, Yogen Crepes juga merupakan perusahaan 

crepes yang menawarkan varian crepes terbanyak sejumlah dua puluh tujuh macam. 

Gambar 3. 18 Menu Yogen Crepes 
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3.3  Analisa SWOT 

 Strengh  

1. Menurut hasil riset perusahaan, Crepes Corner memiliki bahan produk yang 

terjamin kebersihannya dan selalu segar setiap hari. 

2. Sering mengikuti kegiatan bazaar di sekolah-sekolah sehingga tahu betul 

mengenai apa yang diinginkan oleh para pelajar, dalam konteks remaja. 

3. Memiliki pelanggan setia dengan ikatan emosional yang kuat. 

 

 Weakness 

1. Memiliki gerai dalam jumlah yang terbatas. 

2. Produk yang tidak tahan lama, sehingga harus dikonsumsi dalam waktu cepat. 

3. Belum memiliki identitas visual dan positioning yang memadai sehingga 

dapat digulingkan dengan para kompetitor sejenis lainnya. 

 

 Opportunity 

1. Karena memiliki banyak varian rasa crepes, sehingga membuat banyak 

diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya remaja. 

2. Belum ada kompetitor lain yang secara spesifik berfokus kepada segmen 

remaja sehingga bisa digunakan Crepes Corner sebagai satu diferensiasi. 
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 Thread 

1. Semakin menjamurnya bisnis crepes di Indonesia mulai dari skala perusahaan 

besar hingga perumahan, termasuk waralaba. 

2. Mudah tenggelam oleh arus persaingan bisnis karena belum memiliki pangsa 

pasar tersendiri yang membedakan Crepes Corner dengan yang lain. 

 

3.4  Target Konsumen Crepes Corner 

 

3.4.1  Demografis 

1. Usia  : 12- 17 tahun 

2. Jenis Kelamin : Pria dan wanita 

3. Status  : Lajang, belum menikah 

4. Pekerjaan : Pelajar setingkat SMP / SMA 

5. Agama  : Semua agama 

6. Etnis  : Semua etnis / ras 

3.4.2  Psikografis 

1. Kelas Sosial : B 

2. Lifestyle : Konsumtif, merupakan remaja yang telah memiliki uang saku   

 sendiri, namun tidak begitu banyak. Umumnya berkendara 

menggunakan kendaraan roda dua, sebagian pula 

menggunakan mobil pribadi namun bukan keluaran tahun 

Perancangan Ulang Logo ..., Krisna Surya, FSD UMN, 2013
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terbaru. Umumnya membaca bacaan atau majalah terbitan 

dalam negeri. 

3. Behaviour :Menyukai camilan  / makanan ringan siap saji yang praktis  

 dan dapat dikonsumsi secara cepat sekaligus cukup 

mengenyangkan. 

3.4.3  Geografis 

1. Negara  : Indonesia 

2. Wilayah : Urban / perkotaan  

 

3.5 Konsep Pengembangan Desain 

Berdasarkan positioning dan brand value yang ada sebelumnya, penulis menetapkan 

tiga buah kata yang akan dikembangkan menjadi dasar identitas visual Crepes 

Corner, yaitu: 

1. Keren atau Cool 

2. Crepes 

3. Teenage 

 Selanjutnya, penulis menjabarkan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk peta 

pikiran atau brain storming. Berikut ini merupakan hasil pemikirannya: 
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 Dari hasil peta pikiran yang ada, penulis memilih kata ekspresif sebagai kata 

kunci pengembangan desain logo Crepes Corner. Sebelumnya, penulis telah 

melakukan pengamatan kepada beberapa acara remaja, brand remaja, majalah yang 

sering dibaca oleh remaja, serta event para remaja, diamati bahwa secara keseluruhan 

mereka memiliki benang merah persamaan secara visual, yaitu berkarakter ekspresif. 

Pemilihan kata ekspresif juga didasari atas korelasi antara pengertian keren yaitu 

sebagai pengertian unik, berbeda, dan menonjol dengan pengertian ekspresif itu 

sendiri yaitu bebas, berdasar pada imaginasi, dan ekspresi diri. Oleh karena itu, 

sesuatu yang unik atau berbeda pasti merupakan bentuk dari pengekspresian diri 

seseorang.  

 Kemudian, penulis menjabarkan kembali kata ekspresif tersebut guna mencari 

tahu keyword dalam membuat logo Crepes Corner yang baru. Sebelumnya diketahui 

Gambar 3. 19 Peta pikiran untuk kata cool, crepes, dan teenage 
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berdasarkan riset penulis bahwa musik menjadi inspirasi dan dianggap kategori 

paling keren oleh remaja kelas B. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba 

menjabarkan kata ekspresif dengan musik guna mendapatkan keyword akhir 

perancangan logo yang baru. Berikut ini merupakan hasil peta pikiran yang ada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peta pikiran tahap kedua dibuat lebih sederhana dibandingkan tahap pertama. 

Dari hasil peta pikiran tersebut, penulis berfokus pada tiga buah kata yaitu ekspresif, 

dinamis, dan juga musik sebagai acuan dalam pembuatan sketsa logo. Penulis 

memilih kata dinamis karena mewakili dunia anak muda yang terus bergerak dengan 

penuh kebebasan dalam mewujudkan ekspresi diri. Dari ketiga poin utama tersebut, 

penulis mendapatkan pengembangan dasar konsep visual yang sekiranya cocok bagi 

seluruh poin utama dalam bentuk perwujudan sketsa desain. 

 

Gambar 3. 20 Peta pikiran tahap kedua 
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3.6  Sketsa 

Penulis telah membuat sebuah mindmapping yang berguna untuk memudahkan 

penulis dalam  menentukan gambaran apa saja yang ingin dibuat dalam proses sketsa. 

Penulis membuat sketsa manual terlebih dahulu menggunakan sebuah pensil. Sketsa 

berangkat dari kata sifat yang telah dijabarkan di mindmapping dan berbagai 

pengamatan akan dunia remaja itu sendiri. Berikut ini gambaran sketsa logo yang 

penulis telah buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada sketsa tahap pertama, penulis mencoba menuangkan segala bentuk ide 

dan gagasan kreatif yang berhubungan dengan kata ekspresif, dinamis dan juga 

musik.  

Gambar 3. 21 Sketsa tahap awal penulis 
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 Dari berbagai sketsa awal yang ada, kemudian penulis menentukan beberapa 

buah alternatif logo yang didasari atas proses penelitian kecil penulis kepada berbagai 

narasumber dan pengamatan visual terhadap logo brand remaja, acara remaja, dan 

sejenisnya. Dari situlah, penulis memilih tiga buah alternatif logo yang akan penulis 

kembangkan lagi dalam sketsa tahap kedua. 

 

 

 

 

Gambar 3. 22 Sketsa tahap awal  
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Sketsa tahap kedua merupakan pengembangan bentuk dari sketsa tahap awal. 

Pada tahap kedua ini, penulis mencoba menggabungkan berbagai elemen grafis pada 

sketsa tahap awal guna menciptakan sebuah logo yang lebih terstruktur dan dinamis. 

 

 

 

Gambar 3. 23 Sketsa tahap kedua 

Gambar 3. 24 Sketsa tahap kedua menitikberatkan pada pengembangan bentuk 
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Penulis memilih lingkaran sebagai bentuk yang mewakili kata dinamis dan 

juga simbolisasi dari musik itu sendiri dalam proses pengembangan sketsa kedua 

logo. Selanjutnya, penulis juga berfokus pada pembuatan logo bergaya ekspresif agar 

menonjolkan karakter dunia remaja itu sendiri. Kata ekspresif penulis wujudkan 

dalam bentuk visual berupa splash ataupun goresan sebuah kuas dan juga dari sisi 

pemilihan warna logo yang akan menggunakan warna-warna cerah atau colorful. 

Kemudian, dari proses ini penulis menghasilkan beberapa buah logo yang akan 

diproses pada tahap digital. 

 

3.7  Proses Digital 

Setelah membuat gambar atau sketsa, penulis mulai masuk pada proses digital 

dimana penulis memilih logo pada sketsa tahap kedua yang dianggap berpotensi 

Gambar 3. 25 Proses pengembangan konsep dan bentuk 
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dalam menciptakan karakter visual dari kata ekspresif, dinamis, dan juga musik. 

Penulis menggunakan program Adobe Illustrator dalam membuat gambaran vektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada awal proses digitalisasi, penulis berfokus pada bentukan bulat sebagai 

bentuk yang mewakili kata dinamis. Dari pada itu, bentuk bulat juga dianggap dapat 

mewakili visual musik berupa CD lagu. Kemudian penulis juga mengembangkan 

bentuk bulat sebagai acuan dalam pembuatan tipografi. Untuk kata ekspresif, penulis 

menitikberatkan pada pemilihan warna logo yang mengarah kepada warna-warna 

cerah dan riang serta penggunaan visual splash atau goresan kuas. 

 

Gambar 3. 26 Proses digital pertama 
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Gambar 3. 27 Proses digital lainnya 

Gambar 3. 28 Pembuatan tipografi  yang mengacu pada bentuk bulat 
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 Selanjutnya, penulis mulai menyudutkan proses digitalisasi ke cakupan yang 

lebih sempit. Pada tahap ini, penulis memilih satu buah alternatif logo digital yang 

kemudian akan dieksplor lebih mendalam namun masih dalam turunan yang sama. 

Penulis memilih sebuah logo yang memuat tiga buah lingkaran dengan tulisan Crepes 

Corner di tengahnya dengan pertimbangan sangat cocok dengan hasil kata kunci yang 

telah penulis buat, yaitu ekspresif, dinamis, dan juga musik. Berangkat dari hasil 

tersebut, penulis mengeksplor kembali logo dasar tersebut ke dalam beberapa 

alternatif baru yang hampir sepadan. 

 

 

 

 

 

Dari beberapa buah eksplorasi bentuk dan gaya, penulis memilih lingkaran 

pada posisi paling kanan untuk menunjang pencitraan Crepes Corner. Pemilihan 

lingkaran pada posisi terkanan juga didasari atas riset penulis kepada sejumlah 

koresponden yang mengatakan bahwa gaya visual tersebut sangat kental akan kata 

ekspresif.  Dari pada itu, penulis mulai mengembangkan bentuk tersebut ke arah yang 

Gambar 3. 29 Pengembangan bentuk logo terpilih 
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lebih rapi dan juga proses pemilihan ukuran tipografi yang cocok dengan gaya visual 

lingkaran tersebut.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Bentuk di atas merupakan eksplorasi logo pada  posisi kanan yang lebih rapi 

dan terstruktur. Dari sisi tipografi, penulis juga merapikan beberapa bagian yang 

dapat mengurangi tingkat kejelasan dan keterbacaan tulisan. Pada tahap ini, penulis 

memutuskan untuk menggunakan bentuk logo ini sebagai logo baru Crepes Corner. 

Maka dari itu, penulis mulai masuk ke dalam tahapan memilih warna yang berkaitan 

dengan konsep penulis dan juga kata kunci mindmapping yaitu menonjolkan sisi 

ekspresif anak muda melalui warna-warna yang cerah dan colorful. 

 

Gambar 3. 30 Hasil pengembangan desain logo akhir 
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Proses selanjutnya adalah pemilihan warna logo yang cocok dengan konsep 

Crepes Corner. Penulis membuat beberapa pilihan warna-warna cerah yang 

kemudian akan dipilih menjadi warna akhir logo Crepes Corner.  Warna-warna di 

atas merupakan beberapa sampel warna yang penulis ambil dari pilihan warna lainnya 

yang dianggap berpotensi untuk mewakili karakter dunia remaja. Kemudian atas hasil 

riset dan pengamatan akan dunia remaja, penulis menetapkan untuk menggunakan 

warna logo baris ketiga kolom ketiga, yaitu perpaduan warna biru muda, magenta, 

kuning terang, dan juga biru tua sebagai warna eksplorasi akhir. Dengan demikian 

terciptalah sebuah logo akhir Crepes Corner yang baru.  

  

Gambar 3. 31 Proses eksplorasi pemilihan warna logo akhir 
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Logo di atas merupakan finalisasi dari eksplorasi logo awal baik secara bentuk 

komposisi warna dan juga tipografi. Akan tetapi penulis mendapati bahwa logo diatas 

memiliki satu titik lemah yaitu tidak dapat dibuat secara hitam putih karena akan 

saling menumpuk. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengeksplorasinya sehingga baik 

secara teknis maupun visual dapat berjalan secara bersamaan. Penulis kemudian 

memutuskan untuk menghilangkan sebagian sisi lingkaran yang menumpuk dengan 

tulisan Crepes Corner dengan penggunaan pathfinder pada program Adobe 

Illustrator. Penulis mencoba mempertahankan bentuk bulat yang menjadi kata kunci 

pengembangan desain penulis. Pada tahap ini, penulis menghilangkan sebagian sisi 

lingkaran dengan style cipratan air sehingga tetap mencerminkan kedinamisan logo. 

Gambar 3. 32 Warna logo akhir 
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Logo di atas merupakan logo Crepes Corner setelah di ekplorasi sehingga 

secara teknis dapat digunakan menjadi warna hitam putih dan tetap mempertahankan 

bentuk lingkaran itu sendiri. Sehingga inilah yang akan menjadi logo baru bagi 

Crepes Corner dalam meningkatkan asosiasi brandnya kepada masyarakat luas.

 

Gambar 3. 33 Logo akhir Crepes Corner 
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