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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Teori Komunikasi 

Sebuah kemasan merupakan suatu media yang digunakan oleh produsen untuk 

berkomunikasi kepada konsumennya. Produsen menyampaikan produk apa yang 

terkemas, bahan-bahan apa yang ia gunakan dan lain sebagainya melalui sebuah 

kemasan. Pada dasarnya, komunikasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan 

pesan dan pelaku komunikasi yang disebut komunikan. Komunikator adalah 

orang yang memulai komunikasi dan komunikate (audience) adalah orang yang 

menerima komunikasi. 

 Dalam bukunya, Yongki Safanayong (2006:10) menyebutkan beberapa 

pengertian komunikasi, yaitu: 

a. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan yang 

terjadi antara dua pihak. 

b. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua pihak untuk 

mendapat pengertian yang sama mengenai hal yang sama. 

c. Komunikasi adalah suatu network atau jaringan sistem-sistem pertukaran 

tanda, isyarat serta lambing yang punya arti, yang terjadi di dalam suatu 

masyarakat dalam pemasaran, komunikasi sebagai suatu proses yang mana 

Perancangan Ulang ..., Fransisca Natasia, FSD UMN, 2012



 

 

  11 

 individu-individu sama-sama mengartikan dan membentuk pikiran secara 

 umum (commonness) atau perorang (oneness). 

d. Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang 

kepada yang lain. 

e. Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, sikap, pemikiran atau 

pendapat. 

f. Komunikasi adalah kegiatan mendorong orang-orang lain untuk 

menafsirkan suatu ide dengan cara yang diinginkan oleh si pengirim 

pesan. 

g. Komunikasi sebagai penyampai informasi atau pesan diantara dua orang 

atau lebih. 

h. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara dua orang 

atau lebih melalui suatu sistem tunda, simbol, isyarat dan perilaku yang 

sudah lazim. 

i. Komunikasi adalah esensi dan dasar dari hal-hal persuasi, perubahan sikap 

dan tingkah laku serta sosialisasi melalui transmisi informasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sebuah kegiatan atau proses 

pengiriman atau penyampaian sebuah informasi dari individu yang satu ke 

individu yang lain untuk membentuk suatu pemikiran yang sama mengenai 

sebuah hal. 
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 Tujuan komunikasi (Safanayong, 2006:10) dapat dibedakan menurut 

maksud dan caranya menjadi : 

a. Identifikasi 

b. Informasi 

c. Promosi (provokasi, persuasi, propaganda, dsb) 

d. Ambience (penggarapan lingkungan) 

 Proses terjadinya komunikasi dijelaskan oleh Harold D. Lasswell (1948: 

18) sebagai berikut : Seseorang (who) – menyatakan sesuatu (says what) – melalui 

sebuah saluran (in which channel) – kepada orang lain (to whom) – dengan 

menghasilkan efek / hasil tertentu (with what effect?). 

 Sebuah komunikasi dapat dianalisa berdasarkan tingakatan (level). Tiap 

tingkat (Safanayong, 2006:16) dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a. Intrapersonal yaitu komunikasi dengan satu orang. 

b. Interpersonal yaitu komunikasi antara dua orang. 

c. Kelompok kecil yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih, tetapi tidak 

lebih dari dua puluh lima orang. 

d. Kelompok besar yaitu komunikasi oleh satu atau beberapa orang kepada 

khalayak, kira-kira dua puluh lima orang atau lebih. 
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e. Organisasional yaitu komunikasi antara suatu kelompok orang-orang 

terkait dalam suatu struktur administrasi atau bisnis tertentu. 

f. Publik atau massa yaitu komunikasi dari satu orang atau kelompok melalui 

media khusus kepada khalayak atau pasar luas. Tingkat komunikasi ini 

yang paling berkaitan dengan desain komunikasi visual. 

g. Internasional yaitu komunikasi antar negara atau budaya; analisa 

komparatif dari proses komunikasi dalam budaya atau sistem lain. 

 Teknik-teknik komunikasi/communication mix (Safanayong, 2006:18) 

meliputi : Periklanan, Pameran, Tatap muka, Corporate Identity, Public Relation 

& Publicity, Desain produk, Desain kemasan, Seminar, Hubungan telepon dan 

surat (direct marketing), Pos Khusus, Promosi Penjualan, Kesponsoran 

(Sponsorship), Point-of-sale. 

 Tanda-tanda komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan 

Sylvia Moss (1974 : 9) akan menimbulkan lima hal : 

a. Pengertian, artinya isi pesan diterima dengan baik oleh audience sesuai 

dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. 

b. Kesenangan, artinya komunikasi yang dilakukan dapat menimbulkan rasa 

senang dan menjadikan hubungan kita dengan individu lain menjadi 

hangat, akrab, serta menyenangkan. 

c. Mempengaruhi sikap, artinya komunikasi dilakukan untuk mempengaruhi 

sikap orang lain (persuasif). 
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d. Hubungan sosial yang baik, artinya komunikasi dapat membuat kita 

diterima dalam lingkungan sosial secara positif. 

e. Tindakan, artinya komunikasi bukan saja ditujukan untuk mempengaruhi 

sikap tapi juga tindakan orang lain. Menimbulkan tindakan nyata adalah 

indikator efektivitas komunikasi yang paling penting. Tindakan adalah 

hasil kumulatif seluruh proses komunikasi. 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dan persepsi dari seorang 

manusia komunikan (J. Rakhmat, 2003:34) adalah: 

a. Faktor biologis, artinya perilaku sosial manusia dibimbing oleh aturan-

aturan yang sudah diprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Dalam 

factor biologis terdapat motif  biologis, yaitu kebutuhan makan, minum, 

istirahat, kebutuhan seksual, dan kebutuhan memelihara kelangsungan 

hidup. 

b. Faktor sosiopsikologis, faktor ini dibagi lagi menjadi tiga komponen, yaitu 

komponen afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif merupakan 

aspek emosional dari sosiopsikologis. Komponen afektif terdiri dari motif 

sosiogenis, sikap, dan emosi. Komponen kognitif adalah aspek intelektual 

yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen kognitif 

ini erat kaitannya dengan kepercayaan yang dianut oleh manusia. 

Komponen konatif merupakan aspek yang berhubungan dengan kebiasaan 

dan kemauan untuk bertindak. 
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c. Faktor situasional. Faktor ini terdiri dari faktor ekologis, geografis, iklim, 

faktor desain dan arsitektural, faktor temporal, analisis suasana perilaku, 

faktor teknologi, faktor sosial yang meliputi struktur organisasi, sistem 

peranan, struktur kelompok, dan karakter populasi, factor lingkungan 

psikososial, serta faktor stimuli yang mendorong dan mempengaruhi 

perilaku. 

 

2.2 Teori Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau 

elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat 

(Rakhmat, 2003 :189). 

 Menurut Elizabeth-Noelle Neuman (1973:92) ada empat tanda pokok dari 

komunikasi massa, yaitu : 

a. Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis. 

b. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta 

komunikasi (para komunikan). 

c. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan 

anonim. 

d. Mempunyai publik yang secara geografis tersebar. 
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 Teori komunikasi massa disertakan dalam rangkaian teori ini karena 

sebuah desain kemasan merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Sebuah 

kemasan dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan produk yang terdapat 

didalamnya melalui sebuah media (dalam hal ini berupa media cetak, yaitu 

kemasan itu sendiri), bersifat satu arah karena tidak adanya interaksi dari para 

komunikan, dan bersifat terbuka. 

 Komunikasi massa dapat memberikan efek terhadap audience berupa 

perubahan pengetahuan, perubahan sikap atau perilaku nyata. Hal-hal yang dapat 

mempengaruhi efektifitas komunikasi massa menurut Denis McQuail (1975:47) 

adalah : 

a. Prestise atau penilaian terhadap sumber komunikasi. 

b. Monopoli komunikasi massa, semakin besar monopoli komunikasi massa 

maka semakin besar kemungkinan perubahan yang dapat ditimbulkan ke 

arah yang dikehendaki. 

c. Pendapat dan kepentinga khalayak, seberapa jauh persoalan yang 

dikomunikasikan dianggap penting oleh khalayak. 

d. Norma-norma kelompok. 

e. Struktur hubungan interpersonal khalayak. 

 Para pelaku komunikasi massa sepertinya mengerti benar bahwa efek 

komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh keadaan dan pola pikir audience, oleh 
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karena itu mereka selalu memperhatikan para audience-nya. Moto mereka adalah 

Give the Public What It Wants dan Know Your Audience (Wiryanto, 2003:41). 

 Berelson (1948:172) membagi jenis kondisi yang mempengaruhi 

efektifitas komunikasi massa menjadi lima, yaitu : 

a. Jenis saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang dianggap lebih 

berhasil mempengaruhi audience adalah yang bersifat pribadi, informal, 

khusus, bersifat reportorial (penyampaian apa adanya), dan emosional. 

b. Jenis persoalan. Jenis persoalan yang baru, belum tersusun, tidak tegas, 

dan menyangkut tokoh tertentu biasanya lebih efektif dalam 

mempengaruhi audience. 

c. Jenis orang. Komunikasi massa efektif memperkuat predisposisi yang 

sudah ada, bukan mengubahnya. Semakin sedikit pengetahuan seseorang 

tentang suatu persoalan, maka semakin mudah ia dipengaruhi. 

d. Jenis kondisi. Jenis kondisi yang mendukung keberhasilan komunikasi 

massa adalah kondisi yang monopolilitik. Jenis kondisi yang wajar dan 

tidak dibuat-buat juga dapat mendukung keberhasilan komunikasi massa. 

e. Jenis efek. Jenis efek bisa berubah-ubah dan tidak dapat dipisahkan dari 

pengaruh keempat faktor di atas. Jenis efek bisa besar, kecil, langsung, 

tidak langsung, jangka panjang, jangka pendek, umum, khusus, disengaja, 

tidak sengaja, dan lain-lain. 
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2.3 Teori Desain 

Desain berasal dari kata designare (Latin) yang berarti : To make preliminary 

sketches of; To plan and carry out, esp. by artistic arrangement or in a skillful 

way; To form (plans, etc) in the mind; contrive; To plan to do; purpose; intend. 

Desain adalah suatu disiplin atau mata pelajaran yang tidak hanya mencakup 

eksplorasi visual, tetapi terkait dan mencakup pula dengan aspek-aspek seperti 

kultural – sosial, filosofis, teknis dan bisnis. Aktivitasnya termasuk dalam desain 

grafis, desain industri, arsitektur, desain interior, desain produk dan profesi-

profesi lainnya (Safanayong, 2006:2). 

 Empat fungsi desain komunikasi visual / desain grafis (Safanayong, 

2006:3), yaitu : 

a. Untuk memberitahu atau memberi informasi (to inform), mencakup : 

menjelaskan, menerangkan dan mengenalkan. 

b. Untuk memberi penerangan (to enlighten), mencakup : membuka pikiran 

dan menguraikan. 

c. Untuk membujuk (to persuade), mencakup : menganjurkan (umumnya 

dalam periklanan), komponen-komponennya termasuk kepercayaan, 

logika dan daya tarik. 

d. Untuk melindungi (to protect), fungsi khusus desain kemasan dan kantong 

belanja. 
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 Ketentuan desain yang baik sangat bervariasi, tetapi pada intinya desain 

yang baik adalah suatu desain yang dapat menyampaikan pesan kepada khalayak 

tanpa adanya kesalah-pengertian dalam memahami isi dan bentuk desain tersebut, 

serta dapat menarik perhatian. 

2.3.1 Unsur-unsur Desain 

Unsur-unsur desain menurut Lori Siebert dan Lisa Ballard (1992:12) adalah : 

a. Garis (line) adalah tanda atau jejak yang menghubungkan dua titik. Fungsi 

garis adalah mengelompokkan pesan atau bagian, menonjolkan kata-kata 

penting, menggabungkan bagian pesan, memperjelas suatu bentuk, 

membentuk grid, membentuk tanda dan pola, mengarahkan arah pandang 

pembaca atau memberi kesan gerak, dan memberikan sentuhan emosi pada 

sebuah layout. 

 

Gambar 2 01 Garis (Line) 

(http://www.layoutsparks.com)  
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Berdasarkan contoh gambar di atas dapat dilihat bahwa dari sebuah garis 

yang diulang-ulang dapat terbentuk sebuah pola atau pattern yang 

dihasilkan dari garis merah dan garis putih. 

b. Bentuk (shape) adalah segala sesuatu yang memiliki tinggi dan lebar. 

Fungsi bentuk adalah mewakili sebuah gagasan, membuat kumpulan teks 

terlihat lebih menarik, membuat format baru yang menimbulkan kesan 

berbeda, menegaskan informasi, menyatukan semua elemen yang ada pada 

layout. 

 

 

Gambar 2. 02 Bentuk (Shape) 

(http://jeffreyseagle.wordpress.com) 

 

Dari gambar tersebut dapat dilihat berbagai bentuk dasar seperti lingkaran, 

persegi, trapesium dan bentuk-bentuk lainnya yang biasanya digunakan 

pada sebuah desain. Setiap desain pasti menggunakan atau membentuk 
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sesuatu. Tidak hanya dari gambar, namun sebuah teks juga dapat dibuat 

atau disusun sedemikian rupa hingga membuat suatu bentuk. 

c. Tekstur (texture) adalah penampilan atau rasa dari suatu permukaan yang 

memiliki pola visual tertentu. Fungsi tekstur adalah memberi kesan yang 

khas pada sebuah obyek, menciptakan kontras sebagai daya tarik, 

menciptakan ‘efek tipuan’ pada mata, memberi kesan dimensi, 

menimbulkan emosi tertentu dan menambah kesan semarak dalam sebuah 

desain. 

 

Gambar 2. 03 Tekstur (texture) 

(http://dhirino.blogspot.com)  

 

Gambar tekstur batu di atas merupakan sebuah tampilan atau rasa dari 

suatu permukaan yang memiliki pola. Dari gambar tersebut, kita dapat 

melihat kekhasan pada sebuah obyek melalui teksturnya. Hanya dengan 

melihat teksturnya, kita dapat mengenali obyek tersebut. 
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d. Ruang (space) adalah jarak atau wilayah diantara atau di sekeliling benda-

benda. Fungsi ruang adalah memberikan kesempatan pada mata untuk 

beristirahat, menggabungkan elemen-elemen visual, menciptakan bentuk 

positif dan negatif, memberikan kesan tiga dimensi pada layout, 

menegaskan elemen visual, menciptakan suatu halaman yang dinamis dan 

membuat susunan teks lebih mudah dibaca. 

 

Gambar 2. 04 Ruang (Space) 

(http://gatotaryodesign.wordpress.com)  

 

Pada tampilan layout di atas, dapat dilihat pada bagian kiri layout tersebut  

tidak diisi oleh teks ataupun gambar sama sekali, sedangkan gambar dan 

semua teks berada disebelah kiri. Hal itu disebabkan karena pembuat 

layout tersebut ingin memberikan sebuah ruang/space kepada pembacanya 

agar mata pembacanya tidak lelah dan membuat tampilan layout tersebut 
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tidak terlalu penuh atau ramai. Dengan adanya space dalam sebuah layout, 

susunan pesan yang ingin diberitahukan lebih jelas dan terarah. Kita dapat 

mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Misalnya 

dalam layout tersebut, pembuatnya ingin menyampaikan tentang Visit 

Sabang, kita dapat langsung mengetahuinya karena pembuatnya 

menuliskan judul dari artikelnya lebih besar dari isinya, selain itu ia juga 

memberikan gambar dari lokasinya. Dengan adanya gambar pembaca jadi 

tidak bosan dan mata pembaca dapat beristirat sejenak dengan adanya 

gambar dan space kosong pada bagian kiri layout tersebut. 

e. Ukuran (size) adalah relativitas besar kecilnya suatu benda. Fungsi ukuran 

adalah mempertegas bagian yang lebih dominan (biasanya ukuran yang 

paling besar adalah bagian yang paling penting), membuat sebuah elemen 

terlihat lebih dekat atau jauh, memberikan kesan perbandingan melalui 

skala, membuat sebuah obyek mendapat perhatian, menciptakan kontras 

antara dua obyek untuk menimbulkan perhatian dan memisahkan ruang 

dengan cara yang menarik. 
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Gambar 2. 05 Ukuran (size) 

(http://tangerang.olx.co.id)  

 

Dari contoh gambar botol tersebut, kita dapat melihat berbagai bentuk 

ukuran yang membedakan botol yang satu dengan yang lain. Botol merah 

yang besar tentu lebih menarik perhatian audience lebih dahulu jika 

dibandingkan dengan botol kecil yang bening dan hanya bertutup merah. 

Dengan adanya ukuran yang berbeda akan membuat suatu obyek terlihat 

kontras dan lebih menarik jika dibandingkan dengan sebuah obyek yang 

disejajarkan namun memiliki besar yang sama. 

f. Nilai (value) adalah derajat gelap terangnya suatu bidang atau area. Fungsi 

nilai adalah memisahkan bagian-bagian teks, mengarahkan arah 

pandangan mata, memberikan ilusi kedalaman, memberi kesan dramatis 

pada layout dengan menggunakan derajat nilai yang berlawanan dan 

menegaskan sebuah elemen. 
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Gambar 2. 06 Nilai (value) 

(http://artisticclocks.com)  

 

Pada gambar di atas, pandangan mata kita seolah dibawa untuk tertuju 

pada titik tengah gambar jam tersebut. Gambar jam tersebut terlihat seperti 

memiliki sebuah kedalaman karena titik tengahnya yang semakin lama 

semakin kecil dan semakin tidak terlihat. Hal itulah yang disebut dengan 

value, yang memberikan kesan seolah semakin ditengah, angka-angka 

pada jam tersebut semakin dalam. 

g. Warna (color) adalah hasil sensasi persepsi indera penglihatan atau mata 

akibat adanya panjang-pendek gelombang cahaya yang diterima. Fungsi 

warna menimbulkan emosi tertentu, menarik perhatian, menegaskan 

bagian teks yang penting dan mengelompokkan suatu bagian. Teori warna 

akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya. 
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Gambar 2. 07 Warna (color) 

(http://www.crystalxp.net)  

 

 Bayangkan jika gambar-gambar di atas tidak berwarna, tentunya tidak 

akan menarik bahkan tidak akan terlihat pola-pola tersebut jika warnanya hanya 

putih atau hitam saja seperti warna background gambar tersebut.  Itulah salah satu 

fungsi warna, yaitu membedakan obyek yang satu dengan obyek yang lain agar 

lebih mudah dikenali. Selain itu suatu obyek juga akan terlihat lebih menarik jika 

memiliki warna.  

2.3.2 Prinsip Desain 

Selain unsur-unsur desain ada hal lain yang harus dipenuhi untuk membuat 

sebuah desain yang baik, yaitu prinsip-prinsip desain. Dalam bukunya, Rakhmat 

Supriyono (2010:87) menyebutkan prinsip-prinsip desain adalah : 

a. Keseimbangan (balance) adalah pembagian sama berat, baik secara visual 

maupun optik. Komposisi desain dapat dikatakan seimbang apabila obyek 
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di bagian kanan dan kiri terkesan sama berat. Ada dua pendekatan untuk 

menciptakan balance. Pertama dengan membagi sama berat kiri-kanan 

atau atas-bawah secara simetris atau setara, disebut keseimbangan formal 

(formal balance). Keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan 

asimetris (informal balance), yaitu penyusunan elemen-elemen desain 

yang tidak sama antara sisi kiri dan sisi kanan namun terasa seimbang. 

Beberapa elemen kecil di satu sisi dapat diimbangi dengan satu obyek 

besar di sisi lain sehingga terasa imbang. Tidak hanya dengan ukuran, 

pencapaian keseimbangan asimetris juga dapat dilakukan melalui 

penyusunan garis, warna, value, bidang dan tekstur dengan 

memperhitungkan bobot visualnya. 

  

Gambar 2. 08 Keseimbangan (balance) 

(http://www.pumamens.com  dan http://blogs.office.com)  

 

Gambar pertama (sebelah kiri) merupakan contoh dari keseimbangan 

formal (formal balance) yaitu membagi sama berat dengan meletakan 

gambar sepatu tersebut pada kanan dan kiri, sehingga tampilan layout 

tidak terlihat berat sebelah. Gambar kedua (sebelah kanan) merupakan 
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contoh dari keseimbangan asimetris (informal balance), yaitu dua obyek 

kecil diimbangin dengan satu obyek yang lebih besar, sehingga gambar 

terlihat seimbang. 

b. Tekanan (emphasis) adalah penekan atau penonjolan suatu obyek yang 

dianggap paling penting untuk disampaikan kepada audience. Untuk 

membuat sebuah obyek terlihat lebih menonjol dari obyek yang lain bias 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan menggunakan warna 

mencolok, ukuran foto/ilustrasi dibuat paling besar, menggunakan huruf 

sans serif ukuran besar, arah diagonal dan dibuat berbeda dengan elemen-

elemen lain. Informasi yang dianggap paling penting harus pertama kali 

merebut perhatian audience. 

 

Gambar 2. 09 Tekanan (emphasis) 

(http://creativecurio.com)  

 

Pada gambar ini, pesan utama yang ingin disampaikan adalah gelas yang 

terisi penuh dengan susu tersebut. Hal itu terlihat dan langsung terbaca, 
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sebab pembuat gambar membuat gelas susu tersebut lebih besar 

dibandingkan dengan obyek yang lainnya sebagai suatu bentuk penekanan 

agar mata pembacanya langsung tertuju pada gelas tersebut. 

c. Irama (rhythm) adalah pola layout yang dibuat dengan cara menyusun 

elemen-elemen visual secara berulang-ulang. Irama visual dalam desain 

grafis dapat berupa repetisi dan variasi. Repetisi merupakan irama yang 

dibuat dengan penyusunan elemen berulang kali secara konsisten, 

sedangkan variasi adalah perulangan elemen secara visual disertai 

perubahan bentuk, ukuran atau posisi. 

 

Gambar 2. 10 Irama (rhythm) 

(http://www.photographyicon.com)  

 

Gambar di atas merupakan contoh dari irama sebuah layout yang dibentuk 

dari proses pengulangan atau repetisi suatu obyek yaitu papan rambu di 

jalan tol. Pada gambar tersebut, selain ada unsur repetisi juga terdapat 

unsur variasi, yaitu dengan berubahnya posisi setiap papan rambu tersebut. 
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d. Kesatuan (unity) adalah sebuah desain yang secara keseluruhannya tampak 

harmonis, ada kesatuan antara tipografi, ilustrasi, warna dan unsur-unsur 

desain lainnya. Sebuah desain dikatakan memiliki kesatuan jika memiliki 

keterkatian antara unsur yang satu dengan unsur lain dalam sebuah 

bidang. 

 

Gambar 2. 11 Kesatuan (unity) 

(http://www.sesawi.net)  

 

Gambar tersebut merupakan contoh dari layout yang memiliki kesatuan, 

sebab baik gambar dan teks juga konsep dari gambar tersebut memiliki 

satu kesatuan. 

 

2.4 Teori Warna 

Dalam bahasa Indonesia, warna merupakan fenomena yang terjadi karena adanya 

tiga unsur yaitu cahaya, obyek dan observer yang dapat berupa mata kita atau alat 

ukur (Dameria, 2007:10). Manusia dapat melihat dan menangkap warna lebih 
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cepat daripada melihat bentuk atau rupa. Warnalah yang pertama kali dilihat 

khalayak pada saat melihat sebuah produk (E.P.Danger, 1992:24). 

 Pada buku Color Basic (Dameria, 2007:15), dalam pembagian warna 

digunakan lingkaran warna (color wheel). Warna-warna dalam lingkaran warna 

terdiri atas tiga bagian yaitu : 

a. Warna primer (primary colors) terdiri atas warna merah, kuning dan biru. 

Warna primer merupakan warna dasar dalam lingkaran warna. 

 

Gambar 2. 12 Warna primer (primary colors) 

(http://www.designedlykristi.com)  

 

b. Warna sekunder (secondary colors) terdiri dari orange atau jingga, hijau 

dan ungu. Warna sekunder merupakan pencampuran dua warna primer 

dengan perbandingan yang sama (1:1). Warna jingga merupakan 

pencampuran warna merah dan kuning. Warna hijau merupakan 

pencampuran warna biru dan kuning, sedangkan warna ungu adalah 

pencampuran antara warna merah dan biru. 

Perancangan Ulang ..., Fransisca Natasia, FSD UMN, 2012



 

 

  32 

 

Gambar 2. 13 Warna sekunder (secondary colors) 

(http://www.designedlykristi.com)  

 

c. Warna tersier (tertiary colors) merupakan pencampuran antara warna 

primer dan sekunder disebelahnya dengan perbandingan yang sama. 

Warna tersier terlihat unik dan cantik, seperti warna hijau limau (lime 

green) dihasilkan dari campuran warna hijau dan kuning. Ada warna hijau 

toska dihasilkan dari campuran hijau dan biru. Warna indigo dihasilkan 

dari campuran ungu dan biru. 

 

Gambar 2. 14 Warna tersier (tertiary colors) 

(http://www.designedlykristi.com)  
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 Dari warna yang beragam munculah Teori komposisi warna. Dalam teori 

komposisi warna tidak memperlajari tentang perbandingan campuran antara dua 

warna tetapi mempelajari pemakaian dua warna atau lebih secara berdampingan 

hingga menimbulkan suasana tertentu. Teori komposisi warna (Jososaputro, 

2004:68) diantaranya : 

a. Komposisi warna komplementer, yaitu penjajaran antara dua warna 

kontras yang letaknya berhadapan dalam lingkaran warna Oswald. Merah 

komplementernya adalah hijau, kuning adalah ungu dan biru adalah 

jingga. 

b. Komposisi warna analog, yaitu penjajaran dua warna atau lebih dari 

rentangan warna yang sifatnya sama (panas/dingin). 

c. Komposisi warna heraldic, yaitu kombinasi warna hingga menghasilkan 

warna yang sesuai dengan yang ada di alam. 

 Dalam seni rupa, warna dapat dilihat dari tiga dimensi (Supriyono, 

2010:72), yaitu : 

a. Hue, yaitu pembagian warna berdasarkan nama-nama warna, seperti 

merah, biru, hijau, kuning dan seterusnya. 

b. Value, yaitu terang-gelapnya warna. 

c. Intensity, yaitu tingkat kemurnian atau kejernihan warna. 

 Fungsi warna (Danger, 1992:52) antara lain adalah : 
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a. Merangsang identifikasi yang lebih besar. 

b. Menarik perhatian lebih cepat daripada bentuk. 

c. Menimbulkan pengaruh psikologis tertentu. 

d. Melambangkan asosiasi, misalnya warna hitam untuk duka. 

e. Menciptakan suatu citra. 

f. Memastikan keterbacaan yang maksimum. 

g. Menghiasi produk. 

h. Tidak perlu diterjemahkan, dapat langsung dimengerti. 

 Dari beberapa fungsi warna di atas dapat dikatakan warna memiliki makna 

psikologis yang dapat diartikan dengan emosi tertentu. Dalam buku Color Basic 

(Dameria, 2007: 29), asosiasi dan psikologi warna disebutkan sebagai berikut : 

• Biru : tenang, menyejukkan, kebenaran, kontemplatif, damai, 

intelegensi tinggi, meditatif, emosional, egosentris, racun. 

• Hijau : sehat, alami, sensitif, stabil, formal, toleran, harmonis, 

keberuntungan, pahit. 

• Kuning : terang, kehangatan, segar, cepat, jujur, adil, tajam, cerdas, 

sinis, kritis, murah/tidak eksklusif. 

• Hitam : keabadian, keanggunan, kuat, kreativitas, magis, idealis, fokus, 

terlalu kuat, superior, merusak, menekan. 
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• Ungu : agung, keindahan, artistik, personal, mistis, spiritual, angkuh, 

sombong, diktator. 

• Pink : romantis, sensual, lembut, ceria, jiwa muda. 

• Orange : kreatif, optimis, muda, keakraban, dinamis, persahabatan, 

dominan, arogan, 

• Merah : panas, penuh energi, hidup, cerah, pemimpin, gairah, kuat, 

bahaya, emosi yang meledak, agresif, brutal. 

• Coklat : alami. 

• Netral : natural, klasik. 

• Putih : bersih, murni, jujur, polos, higienis, monoton, kaku. 

 

2.5 Teori Tipografi 

Saat ini tipografi dimaknai sebagai segala disiplin ilmu yang berkenaan dengan 

huruf (Rustan, 2010:16). Huruf memiliki banyak bentuk dan dapat menimbulkan 

efek yang bervariasi bagi khalayak. 

 Klasifikasi huruf menurut Alexander Lawson (Rustan, 2010:46) dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Black Letter / Old English / Fraktur. Desain karakter Black Letter dibuat 

berdasarkan bentuk huruf dari tulisan tangan yang popular pada masanya 

(abad pertengahan) di Jerman (gaya Gothic) dan Irlandia (gaya Celtic). 
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Gambar 2. 15 Black Letter 

 (http://www.fontscape.com)  

 

b. Humanist / Venetian. Merupakan typeface yang banyak negative-space-

nya sehingga tulisan tampak lebih terang dan ringan, karenanya gaya 

humanist mendapat julukan White Letter. 

 

Gambar 2. 16 Humanist 

 (http://ilovetypography.com)  

 

c. Old Style / Old face / Garalde. Karakter-karakter pada kelompok typeface 

ini lebih presisi, lebih lancip, lebih kontas dan berkesan lebih ringan, 

menjauhi bentuk-bentuk kaligrafis / tulisan tangan.  
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Gambar 2. 17 Old Style 

 (http://www.sitepoint.com)  

 

d. Transitional / Reales. Typeface dengan gaya baru yang dibuat berdasarkan 

perhitungan secara ilmiah dan prinsip-prinsip matematika, makin menjauh 

dari sifat kaligrafis / tulisan tangan. Gaya Transitional pertama diciptakan 

sekitar tahun 1692 oleh Philip Grandjean, dinamakan Roman du Roi, atau 

typeface Raja, karena dibuat atas perintah Raja Louis XIV. Kelompok ini 

disebut transitional karena berada di antara Old style dan Modern. 

 

Gambar 2. 18 Transitional 

 (http://ilovetypography.com)  

Perancangan Ulang ..., Fransisca Natasia, FSD UMN, 2012



 

 

  38 

e. Modern / Didone. Dinamakan Modern karena kemunculan kelompok 

typeface ini pada akhir abad 17, menuju era yang disebut Modern Age, 

sehingga diberi nama Modern. Ciri-cirinya hampir lepas sama sekali dari 

sifat kaligrafis typeface pendahulunya. 

 

Gambar 2. 19 Modern 

 (http://www.identifont.com)  

 

f. Slab Serif / Egyptian / Square Serif / Mecanes / Antiques. Muncul sekitar 

abad 19, kelompok bergaya Slab Serif awalnya digunakan sebagai display 

type untuk menarik perhatian pembaca poster iklan dan flier. Disebut juga 

Egyptian karena bentuknya yang berkesan berat dan horisontal, mirip 

dengan gaya seni dan aritektur Mesir Kuno. 

 

Perancangan Ulang ..., Fransisca Natasia, FSD UMN, 2012



 

 

  39 

 

Gambar 2. 20 Slab Serif 

 (http://graphicdesign.spokanefalls.edu)  

 

g. Sans Serif.  Mulai popular pada awal abad 20, saat para desainer mencari 

bentuk-bentuk ekspresi baru yang mewakili sikap penolakan terhadap 

nilai-nilai lama, yaitu pengotakkan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. 

Sans Serif dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu Grotesque, Geometric, 

Humanist. 

  

      

Gambar 2. 21 Sans Serif Grotesque, Geometric, Humanist 

 (http://www.fontage.com, http://ua-letterpress.blogspot.com dan http://www.identifont.com)  
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h. Script dan Cursive. Didesain menyerupai tulisan tangan, ada yang seperti 

goresan kuas atau pena kaligrafi. Pada script huruf-huruf kecilnya 

menyambung, sedangkan pada Cursive tidak. 

 

Gambar 2. 22 Script and Cursive 

 (http://www.identifont.com)  

 

i. Display / Dekoratif. Pertama muncul sekitar abad 19 dan semakin banyak 

karena teknologi pembuatan huruf yang semakin murah. Saat itu jenis 

huruf Display sangat dibutuhkan dunia periklanan untuk menarik 

perhatian pembaca. 

 

Gambar 2. 23 Display 

(http://www.coroflot.com)  
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 Fungsi tipografi menurut Robert Bringhurst (2004 : 24) adalah : 

a. Mengundang perhatian pembaca. 

b. Memperlihatkan maksud dan isi teks. 

c. Memperjelas  struktur dan susunan teks. 

d. Menghubungkan teks dengan elemen grafis lainnya. 

e. Menarik minat khalayak untuk membaca. 

 Menurut David Jury (2002:56) agar dapat memaksimalkan fungsi 

tipografi, maka kita harus mengetahui prinsip tipografi, yaitu : 

a. Legibility yaitu tingkat keterbacaan teks dengan jenis huruf yang dipilih. 

b. Readibility yaitu kualitas jenis huruf supaya mudah dibaca. 

c. Clarity yaitu kejelasan huruf. 

d. Visibility yaitu huruf yang dapat jelas terlihat. 

 Prinsip tipografi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal (Berger, 1998: 155), 

yaitu : 

a. Jenis huruf (typeface). 

b. Ukuran huruf (type size), ditentukan dengan satuan pica, semakin besar 

hurufnya maka akan semakin menarik perhatian. 

c. Jarak antara huruf (letterspacing). 
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d. Jarak antar baris (leading), diukur dengan satuan point. Jarak antar baris 

disesuaikan dengan jenis huruf dan tujuan teks. 

e. Jarak antar kata. 

f. Variasi huruf, dalam arti penggunaan huruf besar dan kecil. 

g. Susunan baris huruf, artinya penyusunan bentuk teks seperti justified, 

center, align left, dll. 

h. Margin yaitu jarak atau ruang kosong dari tepi kertas sampai pada teks. 

 

2.6 Teori Tata Letak 

Layout dapat dijabarkan sebagai tataletak elemen-elemen desain terhadap suatu 

bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. 

Me-layout adalah salah satu proses/tahapan kerja dalam desain (Rustan, 2009:0). 

 Menurut Iwan Wirya (1999:35), ada enam hal yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam pengembangan layout : 

a. Keseimbangan (balance), merupakan penataan unsur-unsur untuk 

mencapai kesan visual yang menyenangkan. 

b. Titik pandang (focus), yaitu menonjolkan salah satu unsur untuk menarik 

perhatian karena dua unsur yang saling berebut perhatian akan 

membingungkan konsumen. 
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c. Lawanan (contrast), misalnya menggunakan warna yang sangat berbeda 

akan menarik perhatian dan meningkatkan keterbacaan. 

d. Perbandingan (proportion), artinya penggunaan ukuran yang sesuai antara 

panjang-lebar, tebal-tipis, untuk mencapai keterpaduan yang enak 

dipandang. 

e. Alunan pirza (gaze-motion), yaitu penataan merk/logo, ilustrasi, teks, dan 

tanda-tanda lainnya, dalam pengurutan yang paling logis untuk 

memberikan alur keterbacaan yang sesuai dengan kebiasaan orang 

membaca. 

f. Kesatuan (unity), adalah gabungan lima unsur diatas untuk pengembangan 

kesatuan piker, penampilan dan layout (suatu layout dianggap efektif bila 

mengandung mutu kesatuan dan sederhana, hingga konsumen mudah 

mencerna person yang terkandung dalam suatu desain). 

Syarat-syarat layout yang baik menurut Siebert dan Ballard (1992:2) 

adalah : 

a. Efektif (works for the audience), artinya sebelum kita mendesain sebuah 

layout, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembuatan layout 

tersebut, target audience-nya dan pesan apa yang ingin disampaikan 

melalui layout tersebut. 
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b. Mengorganisasikan (organize), artinya sebuah layout yang baik akan 

membantu mengarahkan pandangan dan perhatian audience-nya tanpa 

membuat mereka bingung. 

c. Menarik (attracts), artinya layout yang baik akan menarik perhatian dan 

membuat khalayak ingin mengetahui lebih lanjut apa yang dilihatnya. 

Layout yang baik membuat suatu desain terlihat berbeda dari bentuk atau 

desain lain disekelilingnya. 

 

2.7 Desain Kemasan 

Desain kemasan adalah alat pemasaran yang terpenting untuk barang-barang yang 

dikemas (Safanayong, 2006:62). Saat ini, fungsi kemasan bukan hanya sebagai 

wadah untuk sebuah produk, melainkan lebih berfungsi sebagai media promosi 

atau pemasaran bagi produk itu sendiri. Kemasan merupakan hal pertama yang 

akan dilihat oleh calon konsumen pada saat ingin membeli sebuah produk. Oleh 

karena itu, sebuah kemasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik 

perhatian calon konsumen. Orang membuat kemasan untuk mengemas produknya 

karena orang menyadari sebuah produk tidak akan diketahui keunggulannya jika 

tidak melalui sebuah kemasan (Neubauer, 1973:14). 

 Sebuah kemasan akan lebih menarik perhatian calon konsumen jika 

kemasan tersebut dibuat dengan desain yang unik, lucu, kreatif dan berbeda dari 

yang lain (terutama dengan produk yang sejenis). Dengan menggunakan kemasan 

yang menarik dan berbeda dari yang lain, suatu produk akan lebih mudah diingat 
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dan dikenali oleh konsumennya. Desain yang unik akan mencirikan suatu produk 

sehingga mudah diingat karena memikat (Susanto, 2010:400). 

 Saat ini kebanyakan konsumen lebih tertarik dengan kemasan yang unik 

dibandingkan dengan memperhatikan kualitas produk yang akan dibelinya. 

Banyak konsumen yang mencoba-coba membeli sesuatu yang baru karena produk 

tersebut dikemas dengan sebuah kemasan yang unik dan menarik, padahal belum 

tentu produk yang berada di dalam kemasan tersebut memiliki kualitas yang 

bagus. Kemasan yang kreatif memecah keragu-raguan konsumen ketika ia 

berpikir bahwa produk yang bersangkutan jelek. Selain itu, kemasan yang baik 

juga menjadi pintu masuk bagi orang untuk mengetahui dengan segera bagaimana 

isinya (Susanto, 2010:400). 

 Secara umum, fungsi kemasan (Sutarminingsih, 2004:49) adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebagai wadah bagi produk yang bersangkutan. 

b. Melindungi produk. 

c. Mengamankan produk 

d. Menjaga keawetan produk. 

e. Memuat informasi mengenai produk yang bersangkutan. 

f. Memudahkan distribusi. 

g. Memudahkan konsumen dalam membeli, membawa dan menikmatinya. 
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h. Merupakan alat penjualan/promosi bagi produk di dalamnya. 

i. Meningkatkan laba perusahaan. 

Berdasarkan jenisnya, kemasan dapat dibedakan menjadi tiga 

(Sutarminingsih, 2004 : 50) yaitu sebagai berikut : 

a. Kemasan inti, yaitu kemasan yang kontak langsung dengan produk yang 

dikemas. 

b. Kemasan jual, yaitu kemasan yang digunakan untuk menjual produk/isi 

secara eceran. 

c. Kemasan transport, yaitu kemasan yang digunakan untuk mengirim 

produk ataupun menyimpannya di dalam gudang. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam desain kemasan (Irawan D, 

2007:85) : 

a. Pertama, dan yang paling penting adalah menentukan kemasan yang 

sesuai dengan brand identity yang diinginkan. Terutama bila komponen 

dari brand identity yang penting bersifat emosional, experiential dan 

berhubungan langsung dengan brand personality. 

b. Hal kedua dari evaluasi kemasan adalah evaluasi perbedaan. Sering kali 

marketer memilih kemasan yang sekedar menarik, tetapi setelah 

diletakkan di rak display di toko atau supermarket, daya tariknya hilang. 
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Penyebabnya adalah tidak adanya diferensiasi yang nyata antara kemasan 

miliknya dengan kemasan dari produk-produk pesaing. 

c. Ketiga, setelah dua hal di atas telah selesai dilakukan, baru dilakukan 

evaluasi terhadap preferensi dari berbagai alternatif kemasan. 

Dalam dunia pengemasan makanan, peraturannya adalah semakin gelap 

warna yang digunakan, maka semakin kuat rasa makanan tersebut. Berikut 

merupakan symbol warna pada makanan : 

a. Merah mewakili produk daging. 

b. Hijau mewakili produk sayuran. 

c. Putih mewakili produk susu, telur, tepung, beras, dll. 

d. Coklat emas mewakili produk kentang, roti, pasta, kacang. 

e. Coklat tua mewakili produk yang berhubungan dengan kopi dan coklat. 

Selain hal-hal di atas, faktor yang paling penting dalam mendesain sebuah 

kemasan adalah struktur dan material kemasan yang akan digunakan harus tepat 

dan memikirkan proses daur ulangnya. Struktur dan material kemasan bisa dibagi 

ke dalam beberapa kategori umum (Klimchuk, 2006: 139), yaitu : 

a. Kardus 

Kardus atau paperboard adalah istilah umum dalam industry kertas utnuk 

lembaran yang terbuat dari serat kayu murni atau kertas daur ulang. 
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Kardus bisa menjadi kemasan yang fungsional, murah dan dapat didaur 

ulang. 

 

Gambar 2. 24 Kardus 

(http://itaminingsih.wordpress.com)  

 

Kardus yang paling umum adalah : 

• SBS (solid bleached sulfate) dibuat dengan kandungan utama berupa 

serat murni yang diputihkan. Kardus ini adalah yang paling mahal, 

biasanya dilapisi dengan tanah liat agar permukaan cetak premium 

putih solid dan terutama digunakan untuk mengemas makanan, produk 

susu, kosmetik, obat-obatan, dan produk farmasi. 
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Gambar 2. 25 SBS (solid bleached sulfate) 

(http://www.hiwtc.com)  

 

• SUS (solid unbleached sulfate) dibuat dengan kandungan utama 

berupa serat murni yang tidak diputihkan. Kardus kraft alami ini 

tersedia dalam bentuk permukaan yang dilapisi dan tanpa dilapisi. 

Kekuatan material ini membuat SUS menjadi pilihan umum bagi 

kemasan produk minuman, produk hardware, dan perlengkapan 

kantor. 

 

Gambar 2. 26 SUS (solid unbleached sulfate) 

(http://www.unifiedmanufacturing.com)  
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• Daur ulang (recycle) adalah material multilapis yang 100 persen 

terbuat dari kertas dan kardus daur ulang, dan tersedia dalam lembaran 

yang sudah dilapisi dan tanpa dilapisi. Kardus tanpa dilapisi digunakan 

untuk tabung komposit (silinder dengan gulungan spiral) dan drum 

serat. Kardus berlapis digunakan untuk kemasan makanan kering 

termasuk biskuit, dan kue serta barang peralatan rumah tangga lainnya, 

misalnya produk-produk kertas dan deterjen bubuk. 

 

Gambar 2. 27 Daur ulang (recycled) 

(http://www.wartanews.com)  

 

• Plain chipboard (shirtboard) terbuat dari kertas limbah dan biasanya 

berwarna abu-abu atau sawo matang. Kertas ini digunakan untuk kotak 

jadi (biasanya struktur kaku yang ditutup kertas dekoratif atau material 

lain yang biasa digunakan untuk hadiah seperti parfum dan barang 

pecah belah). Biasanya plain chipboard tidak cocok untuk dicetak 

langsung. 
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Gambar 2. 28 plain chipboard (shirtboard) 

(http://www.craftmill.co.uk) 

 

b. Kardus Gelombang (Corrugated Paperboard) 

Corrugated Paperboard atau containerboard terdiri dari kardus 

gelombang sebagai “medium” yang dilapis dan disisipkan pada lapisan 

kardus yang rata. Kardus gelombang sering dipakai untuk kemasan bagian 

luar seperti karton dan peti kemas untuk pengiriman. 

 

Gambar 2. 29 Kardus Gelombang (Corrugated paperboard) 

(http://www.alibaba.com) 

 

Perancangan Ulang ..., Fransisca Natasia, FSD UMN, 2012



 

 

  52 

c. Karton Lipat 

Karton lipat biasanya didesain dengan konstruksi selembar kardus atau 

kardus gelombang yang di press, kemudian ditindas atau diberi alur untuk 

dilipat, dan disteples atau dilem untuk menghasilkan sebuah bentuk 

struktur. 

Ada dua gaya lipatan karton yang umum, yaitu :  

• Reverse Tuck : Lidah atas berseberangan dengan lidah bawah, 

sehingga lidah atas membuka dari depan ke belakang sementara lidah 

bawah membuka dari belakang ke depan. Tepi yang keras dari reverse 

tuck harus berada di belakang. 

• Straight Tuck : Lidah atas dan lidah bawah segaris, membuka menutup 

dengan arah yang sama. Lidah ini biasanya dibuka dari belakang ke 

depan. 

Ada dua tutupan karton yang umum, yaitu : 

• Slit lock : ujung untuk diselipkan, disisipkan dan menempel lidah atas. 

• Friction lock : ujung untuk diselipkan, tertahan ditempatnya karena 

friksi, biasanya di sisi-sisi lidah atas dan lidah bawah. 

d. Kotak Jadi 

Kotak jadi adalah struktur kaku yang telah dicetak dengan bagian atas dan 

bagian bawah. Kotak jadi umumnya dibuat dari kardus yang berat atau 
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papan yang terbuat dari serpihan kayu (chipboard) dan dilaminasi dengan 

kertas dekoratif, material dekoratif atau material lainnya untuk menutup 

keseluruhan bagian luar dan tepi kotak. 

 

Gambar 2. 30 Kotak jadi 

(http://www.bookbinding.co.uk)  

 

e. Canisters 

Canister adalah gulungan spiral kardus dehingga membentuk silinder dan 

diproduksi dalam variasi tebal dan panjang. Silinder didalam gulungan 

kertas tisu merupakan contoh canister yang sederhana. 

f. Plastik 

Banyak variasi plastik yang menawarkan kualitas dan property yang 

berbeda-beda yang melayani serangkaian kebutuhan penyimpanan. Variasi 

plastik tersebut bisa kaku atau fleksibel, bening, putih atau berwarna, 

transparan ataupun opaq dan dapat dicetak kedalam berbagai bentuk dan 

ukuran yang berbeda-beda. Plastik thermoform dilunakkan oleh panas dan 

dibentuk dengan dicetak, ekstrusi atau dipress. 
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Jenis plastik yang paling umum digunakan sebagai kemasan adalah : 

• Low-density polyethylene (LDPE) digunakan untuk container dan tas 

untuk pakaian dan makanan, dalm bentuk film pembungkus yang 

disusutkan maupun diregangkan. 

• High-density polyethylene (HDPE) adalah kaku dan opaq dan 

digunakan untuk susu, deterjen, cairan pembersih rumah tangga, 

produk perawatan pribadi dan botol. 

• Poly ethylene terephtalate (PET) adalah bening seperti kaca dan 

digunakan untuk produk air dan minuman berkarbonasi; makanan 

seperti mustard, selai kacang, minyak, dan sirup; kantung untuk 

makanan dan produk kesehatan. 

• Polypropylene digunakan untuk botol, tutup botol dan pembungkus 

yang tahan kelembaban. 

• Polystyrene (PS) diproduksi dalam berbagai bentuk. Kristal 

polystyrene digunakan untuk membuat kotak tempat CD dan botol-

botol pil. Dengan pengaplikasian panas dan tekanan, polystyrene tahan 

banting digunakan untuk membuat container untuk produk susu.  

g. Kemasan Blister 

Jenis lain struktur kemasan plastik kaku adalah kemasan blister. Struktur 

ini dibentuk dalam suhu dan tekanan tinggi dan ditempatkan di depan 
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produk, sehingga memungkinkan produk tersebut untuk terlihat melalui 

plastik yang transparan. 

 

Gambar 2. 31 Kemasan blister 

(http://tigamutiara.com) 

 

h. Kaca 

Container kaca dikenalkan dalam bentuk, ukuran dan warna yang sangat 

bervariasi dan merupakan struktur yang  umum dan hampir semua 

kategori produk konsumsi. Kaca dapat dicetak menjadi bentuk yang 

beraneka dengan bagian bukaan dan ornament emboss yang bervariasi, 

dan pelengkap lainnya dapat meningkatkan desain kemasan secara 

keseluruhan. 
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Gambar 2. 32 Kaca 

(http://thebartenderone.blogspot.com)  

 

i. Logam 

Kemasan logam dibuat dari timah, alumunium dan baja. Kemasan logam 

ini merupakan struktur kemasan berbiaya rendah untuk diproduksi karena 

ketersediaan bahan bakunya. Kemasan berbahan kaleng dan botol baja 

biasanya digunakan untuk produk cat, bahan kimia, makanan olahan, dan 

lain-lain, sedangkan alumunium biasanya digunakan untuk produk bakery, 

daging dan makanan siap saji. 
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Gambar 2. 33 Kemasan logam 

(http://dian-alamanda.blogspot.com)  

 

j. Kaleng 

Kaleng diproduksi dalam desain dua bagian atau tiga bagian. Pada kaleng 

dua bagian, pertama dicetak bagian dasar serta dinding silinder dan bagian 

atas dibuat tersendiri. Kaleng-kaleng ini tidak memiliki sambungan 

samping sehingga memudahkan pencetakan grafis disekeliling permukaan 

silinder. Contoh kaleng dua bagian adalah minuman berkarbonasi. 

 Kaleng tiga bagian merupakan struktur silinder dengan bagian atas 

dan bagian bawah dirangkai secara terpisah. Kaleng tiga bagian umumnya 

menggunakan label kertas untuk menampilkan identitas merek dan 

informasi produk, seperti pada sayuran dan sup kaleng. Kaleng tiga bagian 

merupakan kaleng kedap udara dan menawarkan umur penyimpanan yang 

lebih lama. Kaleng merupakan benda yang kuat, hemat ruang an dapat 

didaur ulang. 
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Gambar 2. 34 Kaleng 

(http://mybrandman.wordpress.com dan http://martabak168.blogspot.com) 

 

k. Tube  

Tube logam biasanya terbuat dari alumunium dan sering digunakan untuk 

produk obat-obatan, kesehatan dan kecantikan. Dengan pelapisan khusus 

untuk mencegah interaksi kemasan dengan produk, tube memberikan 

perlindungan efektif terhadap produk, serta ringan. 

 

 

Gambar 2. 35 Tube 

(http://www.proprofs.com)  
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l. Kemasan Fleksibel 

Kemasan fleksibel umumnya berupa kertas atau plastik yang tidak kaku. 

Bentuk fleksibel yang umum adalah tas, kantung, tabung atau pembungkus 

dari film. Kemasan ini biasanya diisi dengan produk roti atau sabun. 

 

Gambar 2. 36 Kemasan Fleksibel 

(http://panverta.coms)  
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