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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1.  Profil Perusahaan 

Pelangi Cake adalah sebuah toko kue yang resmi didirikan pada tahun 2002 oleh 

Bapak Woen Bintoro, saat itu Pelangi Cake sudah dipercaya sebagai pemasok kue 

ulang tahun untuk salah satu restoran cepat saji asing terbesar di Indonesia. 

Pelangi Cake juga bekerja sama hampir dengan seluruh restoran cepat saji besar 

yang ada. Pelangi Cake memiliki dua sistem yaitu sistem custom (dapat dipesan 

sesuai dengan kemauan konsumen, mulai dari desain kue beserta topping dan 

hiasan kue tersebut) dan sistem ready stock (kue yang sudah tersedia pada cabang-

cabang Pelangi Cake). Pada tahun 2004 Pelangi Cake mulai merambah wedding 

cake dan sekarang bekerja sama hampir dengan seluruh bridal - bridal besar yang 

ada di Jakarta.  

Pelangi Cake mempunyai visi yakni menjadi toko kue yang friendly dan 

juga aman dikonsumsi untuk anak- anak serta menemani hari bahagia customer. 

Lalu, Pelangi Cake juga mempunyai misi yakni ingin mensosialisasikan kue yang 

sehat untuk anak-anak. Pelangi Cake memiliki target jangka pendek yang telah 

berjalan yakni Pelangi Cake sedang bekerja sama dengan perusahaan- perusahaan 

lain. Kemudian, target jangka panjang Pelangi Cake adalah Pelangi Cake ingin 

kue-kue yang diproduksi oleh mereka dapat dipasarkan di seluruh Indonesia dan 

juga luar negeri. 
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Pelangi Cake saat ini mempunyai omset sekitar Rp 150.000.000 – Rp 

200.000.0000 per bulannya untuk kue custom dan juga ready stock. Sedangkan 

untuk kue ready stock sendiri hanya memiliki omset sekitar 30% dari total omset 

tersebut. Omset terbesar dimiliki oleh kue custom dibanding kue ready stock. 

Omset tertinggi dapat Pelangi Cake dapatkan pada saat acara tertentu seperti 

natal, tahun baru, dan juga lebaran.  

Saat ini Pelangi Cake sudah mempunyai 11 cabang yang tersebar di 

Jakarta, Tangerang dan Bekasi yakni WTC Serpong, Mal Taman Palem, ITC 

Permata Hijau, Tamini Square, Mal Artha Gading, Cibubur Junction, Blok M 

Plaza, Kalibata City, Mega Bekasi, Pluit Village, Gading Serpong, dan Counter 

Alaydrus. Cabang yang paling banyak dikunjungi oleh target konsumen dan 

mendapatkan omset tertinggi adalah cabang yang terletak di daerah Kelapa 

Gading yakni Mal Artha Gading dan juga pada outlet pusat Gading Serpong.  

 Pelangi Cake menjual berbagai macam jenis kue mulai dari cupcake, 

rainbow cake, kastengel, lidah kucing, cheese stick, brownies cheese, brownies 

almond, image print cake, cheese cake, roll cake, mini tart, blackforest, kue 

kering, kue lapis, kue ulang tahun dan juga kue untuk pernikahan. Kisaran harga 

kue-kue Pelangi Cake adalah sekitar Rp 7000 – Rp 35.000 untuk kue ready stock. 

Kue ready stock yang paling banyak dibeli oleh konsumen adalah kategori 

brownies, roll cake dan juga kue kering. Umumnya kue-kue tersebut dibeli untuk 

acara keluarga, arisan, dan lain sebagainya. Sedangkan roll cake dibeli oleh para 

ibu untuk bekal anak-anak yang sekolah.  
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Gambar 3.1. Persentase penjualan kue ready stock 

(Sumber : Pelangi Cake) 

Berikut merupakan daftar produk ready stock beserta rincian harga 

produk-produk ready stock Pelangi Cake yang tersedia dimasing-masing outlet. 

Tabel 3.1. Daftar Produk dan Harga Kue Ready Stock Pelangi Cake 

Produk Harga 

Brownies Almond Rp 15.000 

Cheese Cake Slice Rp 12.000 

Image Print Rp 15.000 

Cupcake Rp 10.000;  

Rp 25.000 (2 dimensi); 

Rp 35.000 (3 dimensi) 

Brownies Cheese Rp 11.000 

Roll Cake Rp 7000 

Persentase Kue Ready Stock yang 
Sering Dibeli 

Brownies)
Roll)Cake)
kue)kering)
lain1lain)
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Gambar 3.2. Toko Pelangi Cake Gading Serpong 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar di atas merupakan toko Pelangi Cake yang terdapat didaerah 

Gading Serpong, Gading Serpong merupakan kantor pusat  dari Pelangi Cake. 

Segala kegiatan mulai dari pembuatan kue hingga pengiriman ke masing-masing 

cabang dilakukan dari kantor pusat ini. Kantor pusat ini juga berfungsi sebagai 

toko yang menjual kue, namun konsep toko Pelangi Cake yang ada di kantor 

pusat ini berbeda karena tidak menggunakan konsep booth seperti cabang yang 

ada di berbagai Mal di Jakarta, Tangerang dan Bekasi.  

 

Kastengel Rp  20.000 

Cheesse Stick Rp  10.000 

Lidah kucing Rp 15.000 

Rainbow Cake Slice Rp 35.000 

Mini Tart Rp 10.000 
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                     Gambar 3.3. Outlet Pelangi Cake  

(Sumber: http://id.openrice.com/jakarta/restaurant/pelangi-cake/47142/) 

 

Gambar 3.3. merupakan salah satu dokumentasi outlet yang terdapat 

didalam salah satu Mall di Jakarta. Konsep outlet yang digunakan oleh Pelangi 

Cake dalam suatu Mall adalah berupa booth yang berdiri sendiri, terdapat etalase 

dan display untuk memajang kue-kuenya. Stand Pelangi Cake dominan berwarna 

merah muda dan biru.  

Dari hasil wawancara kepada pihak Pelangi Cake bahwa Pelangi Cake 

sudah memiliki logo. Berikut ini merupakan logo yang telah dimiliki oleh pelangi 

cake. Warna logo Pelangi Cake terkesan ceria karena logo tersebut menggunakan 

warna-warna yang ada pada warna pelangi yakni merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila, dan ungu. 

 

 

 

                       Gambar 3.4. Logo Original Pelangi Cake   

(Sumber: pelangicake.com) 
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Pelangi Cake belum konsisten dalam menggunakan warna logo terkadang 

menggunakan warna logo dengan versi merah merah atau warna-warni. 

Terkadang hasil print logo yang diaplikasikan ke brosur warna logo yang 

dihasilkan turun dan tidak terlihat jelas. Terlebih antara warna nila dan ungu yang 

nyaris mirip sehingga seperti tidak ada kontras. Warna yang tidak konsisten juga 

terlihat pada warna yang ada papan nama di depan kantor pusat yang terlihat lebih 

eye catching dan kontras. Penulis menggunakan warna logo yang berada di depan 

kantor pusat Pelangi Cake. Berikut merupakan hasil warna logo yang disesuaikan 

dengan papan nama toko di kantor pusat Pelangi Cake.  

 

 

 

 

   

Gambar 3.5. Logo yang Digunakan dalam Perancangan Ini   

 Pelangi Cake mempunyai dua target yakni target primer dan target 

sekunder. Adapun target primer Pelangi Cake adalah ibu-ibu, sebab ibu-ibu yang 

membeli produk untuk anaknya. Ibu-ibu yang memutuskan pembelian produk 

tersebut. Target sekunder Pelangi Cake adalah anak-anak dengan kisaran umur 5-

15 tahun.  
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Saat ini Pelangi Cake tidak memiliki kemasan ready stock yang didesain 

sedemikian rupa sesuai dengan target sekundernya yakni anak-anak umur 5-15 

tahun. Kemasan yang telah dimiliki oleh Pelangi Cake saat ini hanya 

menggunakan mika dan tempat kue pada umumnya yang mudah didapatkan 

dipasaran dan belum memiliki kemasan yang di desain. Kemasan yang dimiliki 

oleh Pelangi Cake hanya berupa plastik yang biasa dijual dipasar dan hanya 

ditempel dengan stiker oval. Stiker tersebut hanya mencantumkan logo serta 

nomor telepon kantor pusat tanpa ada info-info penting ataupun identitas yang 

seharusnya ada di dalam sebuah kemasan. Kemasan tersebut terkesan murah dan 

tidak sesuai dengan target konsumen yakni kalangan menengah. Kemasan tersebut 

juga belum dapat mengindentifikasikan citra Pelangi Cake yang sesuai dengan 

target konsumen dan juga tagline Pelangi Cake yaitu “bring happiness to you”.  

 

 

 

 

Gambar 3.6. Kemasan  roll cake Pelangi Cake 

(Sumber: http://id.openrice.com/jakarta/restaurant/pelangi-cake/194952/) 

Pada gambar 3.6.  merupakan gambar kemasan ready stock untuk kue 

jenis roll cake. Terlihat jelas bahwa info yang ditampilkan pada kemasan tersebut 

masih minim, hanya ditempel stiker oval yang berisi logo dan nomor telepon 

kantor pusat. Kemasan tersebut memang sudah mengacu pada salah satu fungsi 
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kemasan yakni melindungi produk agar tidak rusak, Namun untuk toko kue 

sekelas Pelangi Cake kemasan tersebut tidak sesuai dengan target konsumen. 

Gambar 3.7. merupakan kemasan image print dan cupcake sama halnya seperti 

yang dijelaskan sebelumnya bahwa kemasan-kemasan ready stock masih belum 

memiliki desain kemasan yang sesuai dengan target konsumen.  

  

 

 

 

 

  

Gambar 3.7. Kemasan  Image print dan Cupcake Pelangi Cake 

               (Sumber: http://id.openrice.com/jakarta/restaurant/pelangi-cake/39594/) 

Dari data yang didapat maka penulis melakukan analisa SWOT Pelangi 

Cake, yaitu: 

Tabel 3.2. Analisa SWOT produk Pelangi Cake 

Strength 

(Kekuatan) 

Weakness 

(Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

Threat 

(Ancaman) 

1)  Bentuk produk 

standar 

1) Memakai yang 

dijual di pasar 

1) Jangkauan market 

luas 

1) Sulit dibedakan 

produknya dengan 
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2) Hiasan kue 

yang warna-warni 

3) Mencerminkan 

kebersihan 

2) Identitas 

perusahaan 

belum 

tersampaikan 

dengan baik 

3) Tidak mempunyai 

daya tarik visual pada 

kemasannya 

 

 

produk lain 

2) Mudah 

dilupakan 

3) Citra kurang 

baik, karena 

identitas belum 

tersampaikan 

 

Haga kemasan (2013) yang dipakai oleh Pelangi Cake berkisar dari harga Rp 500 

– Rp 2000/kemasan. 

Dari hasil wawancara yang didapat bahwa pihak Pelangi Cake 

menyatakan bahwa  Pelangi Cake mempunyai kompetitor yang setara dengan 

mereka mulai dari target yaitu ibu-ibu dan juga anak-anak kalangan menengah. 

Kompetitor ini juga memiliki konsep cabang yang serupa dengan Pelangi Cake 

yakni memiliki konsep booth yang berada di Mal-mal di Jabodetabek. Kompetitor 

ini memiliki kisaran harga bakery dan kue ready stock mulai dari Rp 4000 hingga 

Rp. 55.000. Kompetitor ini lebih memikirkan desain yang dapat menyampaikan 

identitas mereka dengan baik dibanding Pelangi Cake yang belum menyampaikan 

identitas mereka dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perubahan logo yang 

terjadi pada kompetitor yang lebih mencerminkan identitasnya yakni kesan anak-

anak. Kompetitor Pelangi Cake ini juga sudah memiliki desain kemasan yang 

dapat menyampaikan identitasnya dengan baik. Kemasan yang mereka miliki juga 

didesain sedemikian rupa sehingga mencerminkan target konsumennya. Kemasan 

tersebut sudah terdapat logo, info cabang, ilustrasi yang menarik dan sebagainya 
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yang saat ini belum dimiliki oleh Pelangi Cake. Warna dari kemasan tersebut 

warna-warni dan terlihat sekali nuansa anak-anak pada kemasan tersebut. Desain 

layout yang dibuat mengelilingi kemasan tersebut dibuat seminimalis mungkin 

sehingga info-info, identitas maupun citra dapat tersampaikan dengan baik. 

3.2. Metode penelitian 

Penulis menggabungkan metode studi pustaka dan metode kualitatif. Metode studi 

pustaka adalah penulis mengumpulkan bahan–bahan yang dijadikan sebagai 

landasan teori sebagai acuan untuk pembuatan kemasan Pelangi Cake. 

Sedangkan, metode kualitatif akan diterapkan pada observasi lapangan mengenai 

Pelangi Cake, bagaimana kemasan yang sesuai dan dapat dikenali oleh target 

konsumen. Ada berbagai metode yang digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis 

pergunakan meliputi: 

1. Observasi  

Adapun kegunaan dari  metode observasi ini, setidaknya  penulis mendapat 

gambaran secara sekilas mengenai kemasan Pelangi Cake dan juga kompetitor 

Pelangi Cake. 

2. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik toko Pelangi Cake untuk 

mengetahui latar belakang, visi misi, target jangka pendek dan panjang, serta 

kompetitor Pelangi Cake. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan 
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responden yang merupakan target market Pelangi Cake dan juga penulis 

melakukan wawancara dengan kompetitor Pelangi Cake. 

3. Survey 

Penulis melakukan survey untuk menemukan karakter dan warna seperti apa yang 

sesuai dan dikenali oleh target konsumen Pelangi Cake. Lalu penulis melakukan 

survey dengan cara menyebarkan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang mengacu pada penelitian mengenai Pelangi Cake dan juga kemasan. 

Penulis melakukan survey dengan melakukan penyebaran 40 kuisioner 

kepada target Pelangi Cake di outlet Pelangi Cake. Kuisioner tersebut disebarkan 

secara random kepada pengunjung di cabang Pelangi Cake. Terdapat 30 orang 

responden yakni 75 % yang mengatakan bahwa mereka sering membeli kue di 

Pelangi Cake sedangkan 10 responden lainnya sekitar 25% dari mereka 

menyatakan tidak sering membeli kue di Pelangi Cake. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.8. Intensitas Pengunjung 

Perancangan Desain Kemasan..., Syifa Asky Fitaya, FSD UMN, 2013



	  

 44 
 

Kebanyakan dari responden datang untuk membeli brownies yang 

dibuktikan dengan jumlah persentase 45% yakni sekitar 18 orang. Kue kering 

dibeli oleh sekitar 12 orang yakni 30% sedangkan roll cake dibeli oleh 6 orang 

yakni sekitar 15%. Cupcake dibeli oleh 3 orang pengunjung yakni 7.5 % 

sedangkan cheese cake hanya dibeli oleh 1 orang pengunjung yakni 2.5% 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Kue yang Dibeli 

Terdapat 18 orang responden yakni sekitar 45% mengatakan bahwa 

mereka membeli kue di Pelangi Cake karena rasanya yang enak sedangkan  10 

orang lainnya sekitar 25% mengatakan bahwa mereka membeli kue di Pelangi 

Cake karena promosi yang dilakukan oleh Pelangi Cake. Lalu terdapat 6 orang 

yakni 15% mengatakan bahwa kue yang diproduksi oleh Pelangi Cake menarik 

maka dari itu mereka membeli kue di Pelangi Cake. Terdapat jumlah yang sama 

terhadap alasan membeli karena rekomendasi teman yakni 6 orang yaitu sekitar 

15%. 
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Gambar 3.10. Alasan Membeli Kue Di Pelangi Cake 

 Responden lebih banyak memilih bahwa kemasan yang menarik menurut 

mereka adalah kemasan yang mempunyai warna yang menarik, sekitar 16 orang 

memilih itu yakni 40 %. Gambar yang lucu juga dipilih oleh 13 orang yakni 

sekitar 32.5% lalu bentuk yang menarik juga dipilih oleh 11 orang yakni 27.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Alasan Kemasan yang Menarik 
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Sebanyak 10 responden memilih warna kuning sebagai warna yang 

menarik untuk sebuah kemasan yakni sebesar 20%. Lalu warna merah muda 

(pink)  dan merah memiliki jumlah responden yang sama besar yakni 6 orang 

sekitar 15%. Begitu pula dengan warna jingga dan biru dipilih oleh masing-

masing 5 responden dengan persentase yang sama yaitu 12.5%. Warna hijau dan 

ungu masing-masing dipilih oleh 4 responden yakni memiliki persentase sebesar 

10%. Warna putih dipilih paling sedikit yaitu memiliki persentase 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Warna yang Menarik Perhatian 

Rangkuman dari hasil kuisioner 40 responden yang didapat adalah bahwa 

sebagian besar dari mereka sering berbelanja di Pelangi Cake. 45% dari mereka 

membeli kue brownies. Kebanyakan dari mereka juga menyatakan bahwa mereka 

kembali lagi untuk membeli kue di sana karena rasa kuenya enak. Mereka 

menyatakan bahwa kemasan yang menarik memiliki warna yang menarik pula, 
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tetapi ada pula yang menyatakan bahwa kemasan yang menarik itu memiliki 

gambar yang lucu. Warna yang mereka pilih sebagian besar adalah warna kuning. 

3.3. Pengembangan Konsep 

Hasil wawancara dengan pihak Pelangi Cake didapat bahwa mereka belum 

mempunyai kemasan ready stock yang di desain sedemikian rupa dengan 

mencantumkan identitas, info dan juga citra Pelangi Cake. Pihak Pelangi Cake 

menginginkan layout yang terkesan ceria dan colorful seperti tagline yang mereka 

miliki “bring happiness to you”. Kemasan yang nantinya akan dibuat dapat 

menjaga kualitas produk dan kemasan juga tidak mudah rusak. Sifat kue biasanya 

lunak dan ada beberapa kue yang mudah hancur, maka dari itu kemasan yang 

akan dibuat nanti harus dapat melindungi kue dengan baik. Umumnya masing-

masing konsumen membeli kue yang dilihat pertama kali tetap bentuk kuenya, 

maka dari itu kemasan yang dibuat nantinya harus terlihat wujudnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Brainstorming 
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Pelangi Cake mempunyai dua sistem yakni sistem custom dan juga sistem 

ready stock. Kue yang dipesan secara custom umumnya dipesan dengan desain 

dan gambar kue yang sesuai keinginan konsumen. Data gambar yang dipesan 

dalam sistem custom sangat membantu penulis dalam mendapatkan data seputar 

gambar kue apa saja yang sering dipesan oleh konsumen. Data tersebut 

menyebutkan bahwa konsumen Pelangi Cake yakni anak-anak yang memesan kue 

ulang tahun kebanyakan  memesan dengan gambar kartun disney, nickelodeon, 

cartoon network, dan lain sebagainya. Berikut merupakan gambar yang disenangi 

oleh target konsumen Pelangi Cake. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Rugrats 

(Sumber : superyo.nuxit.net) 
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Gambar 3.15. Dora The Explorer 

(Sumber : phoebeholmes.files.wordpress.com) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Disney 

(Sumber: http://images2.wikia.nocookie.net) 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Powerpuff Girls 

(Sumber:	  www.cartoondollemporium.com) 
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Gambar 3.18. Tweety 

(Sumber:	  www.cartoondollemporium.com) 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Spongebob Squarepants 

(Sumber:	  images5.fanpop.com) 

Dari gambar kartun yang disukai oleh target sekunder konsumen Pelangi 

Cake terlihat bahwa ilustrasi karakter kartun yang dibuat terlihat lucu, ceria dan 

menarik perhatian dengan ekspresi kegembiraan masing-masing karakter kartun. 

Gambar-gambar tersebut, penulis jadikan referensi untuk membuat ilustrasi kartun 

yang nantinya akan diaplikasikan pada permukaan kemasan sebagai gambaran 

dari tagline Pelangi Cake “bring happiness to you”. Warna- warna yang 

digunakan oleh kartun-kartun yang disenangi oleh target konsumen cenderung 

cerah, ceria dan warna-warni. Penulis  akan menggunakan warna-warna cerah 

agar sesuai dengan target konsumen. Penulis akan menggunakan warna pelangi 

(merah, merah muda, jingga atau oranye, kuning, hijau, biru, ungu) sebagai 

landasan warna yang akan digunakan dalam permukaan kemasan ready stock 
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Pelangi Cake. Hasil survey penulis dengan target konsumen dan juga dikaitkan 

dengan tinjauan pustaka mengenai warna, kemudian dapat disimpulkan bahwa 

warna yang paling menarik perhatian adalah warna kuning. Dari data tersebut 

didapat bahwa dominan warna kemasan ready stock Pelangi Cake adalah warna 

kuning. 

3.4. Pengembangan Desain 

Sebelum melakukan desain, penulis membuat pengembangan sketsa singkat. 

Awalnya penulis membuat beberapa sketsa ilustrasi dan juga sketsa kemasan yang 

akan dibuat, sebelum selanjutnya akan dikembangkan lagi menjadi satu kesatuan 

tata letak yang harmonis. Berikut merupakan sketsa karakter anak-anak  yang 

penulis buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Sketsa Kasar 
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Gambar 3.21. Sketsa Ilustrasi 1 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Sketsa Ilustrasi 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Sketsa Ilustrasi 3 
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Karakter  pada sketsa yang dibuat, menggambarkan ekspresi anak-anak 

yang ceria, karena untuk menyesuaikan tagline Pelangi “bring happiness to you”. 

Gaya kartun yang dibuat pada gambar 3.21. dan 3.22. tersebut dibuat sederhana, 

gambar tersebut tidak dibuat secara detail. Karakter pada gambar 3.23. terlihat dua 

anak yang terlihat sangat ceria dengan senyum lebar hingga giginya terlihat 

dengan jelas. Penulis membuat ilustrasi gambar kartun tersebut dibuat lebih detail 

dari gambar sebelumnya. Pada gambar 3.23. juga terdapat sketsa perkotaan, 

penulis menggambarkan ilustrasi kartun perkotaan karena letak outlet-outlet 

cabang Pelangi Cake terdapat di kota seperti Jakarta, Tangerang dan Bekasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Karakter anak-anak 1 
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Gambar 3.25. Karakter anak-anak 2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Karakter anak-anak 3 

Pemilihan ilustrasi ini melibatkan target konsumen Pelangi Cake yakni 

anak-anak dengan kisaran umur 5-15 tahun. Namun, penulis mempersempit target 

konsumen menjadi umur 5-12 tahun dengan berbagai pertimbangan. Setelah 

ditelaah lebih jauh anak umur 13-15 tahun yang mengemban pendidikan di SMP 

saat ini mempunyai selera cenderung yang lebih dewasa dibanding target yang 

dimaksud oleh Pelangi Cake. Maka dari itu penulis mengarahkan dan 

mempersempit target menjadi umur 5-12 tahun. Hal ini dibuktikan bahwa 

kebanyakan anak SMP yang kisaran umurnya 13-15 tahun cenderung tidak 
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membeli kue lalu dibawa pulang kerumah seperti sifat kue ready stock. Anak 

umur 13-15 tahun saat ini lebih gemar makan kue ditempatnya langsung sambil 

berkumpul dengan teman-temannya, sementara Pelangi Cake belum mempunyai 

tempat untuk makan kue ditempatnya.  

Kemudian penulis bertanya kepada target konsumen, mereka lebih suka 

karakter gambar yang mana dari ketiga gambar yang penulis berikan. Setelah 

melihat dengan seksama, mereka memilih karakter pada gambar 3.25. karakter 

yang mereka pilih adalah karakter yang berwarna-warni dan karakternya sangat 

sederhana dibandingkan karakter pada gambar-gambar lainnya. Rata-rata dari 

mereka mengatakan bahwa karakter yang ketiga itu lucu karena ekspresinya yang 

menggemaskan. 

Selain karakter anak-anak yang menggambarkan tagline Pelangi Cake 

yakni “bring happiness to you”, penulis juga membuat gambar pendukung 

sebagai background karakter yang telah dipilih tersebut. Gambar pendukung yang 

penulis buat adalah gambar perkotaan, karena outlet-outlet cabang Pelangi Cake 

terdapat di tengah kota yakni kota Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Penulis juga 

membuat background berupa pelangi beserta awan. Gambar-gambar yang penulis  

buat menguatkan bahwa karakter anak-anak di daerah perkotaan tersebut senang 

dan ceria karena pelangi membawa kebahagiaan untuk mereka. Berikut 

merupakan gambar pendukung atau background pendukung karakter anak-anak 

yang penulis buat. 
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Gambar 3.27. Ilustrasi perkotaan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Ilustrasi pelangi 

 

 

 

Gambar 3.29. Ilustrasi rumput 

Penulis juga membuat beberapa alternatif sketsa desain permukaan kemasan  

dengan gambar yang berbeda. Ada tiga alternatif sketsa yang penulis buat dengan 

mencantumkan ilustrasi background yang berbeda. Berikut merupakan alternatif 

sketsa yang penulis buat. 
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Gambar 3.30. Sketsa label 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31. Sketsa label 2 
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Gambar 3.32. Sketsa label 3 

 

 

 

 

Gambar 3.33. Sketsa label 4 

 

3.5.  Hasil Eksplorasi Desain 

Desain dibuat dengan beberapa alternatif desain agar dapat dieksplorasi tata letak 

layout, warna dan ilustrasi yang akan digunakan untuk kepentingan desain 

kemasan Pelangi Cake tersebut. Penulis mencoba berbagai jenis warna dan 

disesuaikan dengan hasil wawancara, survey dan juga observasi. Warna- warna 

yang sesuai untuk kemasan tersebut juga diimbangi dengan konsep yang ada. 

Berikut merupakan beberapa warna yang diklasifikasikan untuk menentukan 

warna kemasan yang sesuai.  
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Gambar 3.34. Klasifikasi Warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35. Warna Kuning 
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Gambar 3.36. Warna Putih 

Dari berbagai warna yang telah dicoba tersebut, warna yang 

memungkinkan untuk disesuaikan dengan hasil survey dan juga konsep penulis. 

Warna yang dipilih berdasarkan konsep adalah warna putih, karena putih 

melambangkan kebersihan dan kemurnian. Selain itu warna yang dipilih untuk 

mewakili kesan keceriaan yang sesuai dengan tagline Pelangi Cake dan menarik 

perhatian adalah warna kuning. Warna kuning dan putih menjadi warna dominan 

pada kemasan Pelangi Cake. Warna putih dan kuning dibuat gradasi agar terlihat 

lebih menarik perhatian dan identitas dapat terbaca dengan jelas. 

Setelah pilihan warna didapat, penulis melanjutkan untuk pemilihan 

tipografi yang akan digunakan untuk grafis kemasan kue Pelangi Cake. Penulis 

memilih untuk menggunakan tipografi jenis Sans Serif. Tipografi ini dipiilih 

karena tingkat keterbacaannya tinggi. Jenis font tersebut yaitu Century Gothic dan 

Perancangan Desain Kemasan..., Syifa Asky Fitaya, FSD UMN, 2013



	  

 61 
 

Futura, karena bentuknya modern dan mudah dibaca. Kemudian untuk nama 

makanan dan tagline digunakan font Mareen’s Print. Berikut merupakan alternatif 

tipografi. 

 

 

 

 

Gambar 3.37.  Alternatif Tipografi 

 

 

 

 

 

Gambar 3.38. Century Gothic dan Futura 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39. Mareen’s Print 
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Informasi yang ada dalam permukaan kemasan kue adalah logo brand, 

logo halal, logo trash, ilustrasi atau gambar, info kontak (website, twitter, 

facebook), alamat outlet-outlet resmi dan juga kontak, info nama makanan. 

Berikut merupakan info-info yang telah diletakkan pada permukaan kemasan. 

Informasi yang ada dibawah ini diberikan urutan yang mana yang harus dibaca 

oleh konsumen terlebih dahulu mulai dari nomer 1 dan seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40. Info Pada Kemasan 

3.5. Kemasan Silinder  

Kemasan Silinder ini digunakan untuk menyimpan kue rainbow slice, cheese 

stick, kastengel dan juga lidah kucing. Desain dibuat sesuai dengan konsep yaitu 

menggunakan warna yang mencerminkan keceriaan atau kebahagiaan dan juga 

dengan ilustrasi yang terkesan ceria. Warna yang dominan digunakan adalah 

warna putih gradasi kuning. Warna ilustrasi yang digunakan juga warna-warna 

terang yang disukai oleh target konsumen. Kemasan silinder ini mempunyai dua 
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ukuran tinggi yaitu ukuran 8 cm dan juga 10.5 cm dengan ukuran diameter yang 

sama yaitu 7.5 cm. Kemasan ini nantinya akan didominasikan karton dengan mika 

plastik agar kue yang terdapat didalam kue terlihat. Berikut merupakan alternatif 

desain kemasan silinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.41. Alternatif silinder 1 
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Gambar 3.42. Alternatif silinder 2 

Gambar diatas merupakan alternatif desain kemasan silinder. Ada 

perbedaan tipografi dan juga warna logo twitter dan logo facebook. Pada gambar 

3.41. menggunakan jenis font Machine Script, sedangkan pada gambar 3.42. 

menggunakan font Mareen’s Print.  

3.6. Kemasan Roll Cake  

Kemasan roll cake ini digunakan untuk menyimpan kue roll cake. Desain 

permukaan hampir sama dengan yang lainnya dengan warna yang juga sama 

yakni dominan warna kuning gradasi putih dengan warna-warna cerah pendukung 

yang disukai oleh target konsumen. Kemasan roll cake ini mempunyai panjang 

12.5 cm tinggi 7.5 cm dan lebar 4 cm. Kemasan ini nantinya akan didominasikan 
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dengan mika plastik setengah silinder dengan balok dengan bahan karton. Berikut 

merupakan alternatif desain kemasan roll cake. 

 

 

 

 

Gambar 3.43. Alternatif  Kemasan Roll cake 1 

 

 

 

 

 

Gambar 3.44. Alternatif  Kemasan Roll Cake 2 

 

 Pada kedua gambar diatas yang menjadi berbeda adalah warna tipografi 

dan juga jenis tipografi yang digunakan. Logo twitter dan facebook pada gambar 

pertama dibuat hitam sedangkan pada alternatif kedua dibuat berwarna. Warna 

tipografi juga berbeda, tulisan pandan digunakan warna hijau. 
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3.7. Kemasan Kotak 

Kemasan berbentuk kotak ini digunakan untuk menyimpan kue brownies cheese, 

image print, brownies almond. Warna yang digunakan sama dengan kemasan 

yang lainnya, yakni warna gradasi kuning dan putih. Kemasan kotak ini 

mempunyai 2 ukuran yang pertama dengan ukuran panjang 17.5 cm lebar 11 cm 

dan tinggi 7 cm ini untuk kemasan kue brownies almond. Lalu, yang kedua yaitu 

dengan ukuran panjang 10.5 cm lebar 7.5 cm dan tinggi 7 cm untuk kue brownies 

cheese dan image print.  Elemen yang terdapat didalamnya adalah logo brand, 

logo halal, logo trash, ilustrasi atau gambar, info kontak (website, twitter, 

facebook), alamat outlet-outlet resmi dan juga kontak, info nama makanan. 

Berikut merupakan alternatif desain kemasan kotak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45. Alternatif Kemasan Kotak1 
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Gambar 3.46. Alternatif Kemasan Kotak 2 

 

 Pada gambar 3.45. dan gambar 3.46. yang menjadi perbedaan dalam 

kemasan tersebut adalah warna tipografi, letak tagline, dan juga warna logo 

facebook dan logo twitter. Tata  letak logo trash dan logo halal juga berbeda. 

Gambar 3.45. logo halal dan logo trash berdampingan dengan info cabang 

sedangkan pada gambar 3.46. logo-logo tersebut berdampingan dengan info 

twitter dan facebook. 

3.8. Kemasan Cake Slice (Prisma Segitiga) 

Kemasan cake slice ini berbentuk prisma segitiga yang digunakan untuk 

menyimpan kue cheese cake slice. Cheese cake slice ini disimpan di dalam lemari 

pendingin. Desain permukaan hampir sama dengan yang lainnya, dominan dengan 

warna kuning gradasi putih. Kemasan ini mempunyai ukuran tinggi 5 cm, lebar 8 

cm dan panjang 10.5 cm. Kemasan ini nantinya akan didominasikan dengan 
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plastik mika transparan berbentuk prisma segitiga dan juga karton yang berbentuk 

prisma segitiga. Berikut merupakan alternatif desain kemasan cake slice. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.47. Alternatif Kemasan Cake Slice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.48. Alternatif Kemasan Cake Slice 2 

 

Pada gambar 3.47. dan gambar 3.48. perbedaannya pada tagline dan juga 

warna info twitter dan juga facebook. Pada alternatif pertama logo twitter dan 
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facebook dibuat versi hitam, sedangkan pada alternatif kedua logo twitter dan 

facebook dibuat berwarna. Perbedaan juga terjadi pada warna tipografi dan jenis 

tipografi. 

3.9 Kemasan Cupcake 

Kemasan cupcake ini berbentuk kombinasi setengah bola dan kubus yang 

digunakan untuk menyimpan kue cupcake dan mini tart. Cupcake dan mini tart ini 

ada yang disimpan di dalam lemari pendingin ada pula yang di pajang tidak dalam 

lemari pendingin. Desain dibuat sesuai dengan konsep yaitu menggunakan warna 

yang mencerminkan keceriaan atau kebahagiaan dan juga dengan ilustrasi yang 

terkesan ceria. Warna dominan yang digunakan adalah warna kuning, dalam 

desain ini penulis menggunakan gradasi warna putih dan kuning. Gradasi warna 

putih dan kuning agar bagian yang tulisannya lebih banyak memiliki background 

warna putih, sedangkan background ilustrasi menggunakan warna kuning. 

Kemasan cupcake dan mini tart ini memiliki ukuran diameter 11 cm dan tinggi 

sekitar 9 cm. Kemasan ini nantinya didominasikan dengan mika plastik tipis 

berbentuk setengah lingkaran. 

 Pada permukaan kemasan ini terdapat identitas Pelangi Cake yakni logo 

dengan ukuran lebih besar ditengah sehingga menjadi emphasis pada kemasan 

tersebut. Terdapat juga tagline dibawah logo dan juga didalam ilustrasi. Logo 

halal, logo trash, info website, twitter, dan facebook diletakan berdampingan 

dengan nama cabang. Ada dua alternatif  tata letak desain yang penulis buat. 

Berikut merupakan alternatif desain kemasan cupcake. 

Perancangan Desain Kemasan..., Syifa Asky Fitaya, FSD UMN, 2013



	  

 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49. Alternatif Kemasan Cupcake 1 

 

 

Gambar 3.50. Alternatif  Kemasan Cupcake 2 
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Pada dua alternatif di atas yang menjadi beda adalah warna tipografi dan 

jenis tipografi. Gambar 3.49. menggunakan font bernama Machine Script 

sedangkan alternatif kedua menggunakan font bernama Mareen’s Print. Logo 

twitter dan facebook gambar 3.49. berwarna hitam sedangkan gambar 3.50. 

berwarna. 
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