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BAB III 

PENELITIAN,  PERANCANGAN,  KONSEP VISUAL 

DAN TEKNIS PRODUKSI KEMASAN 

 

3.1 Ohayo 

Ohayo adalah sebuah produk susu kacang kedelai yang diproduksi oleh HARUM 

SARI Food Industries. Ohayo berasal dari Bahasa Jepang yang berarti “selamat 

pagi”. Produk susu kacang kedelai Ohayo ini mulai diproduksi pada tahun 2000 

oleh HARUM SARI Food Industries.  

 HARUM SARI Food Industries ini menjalankan usaha pembuatan tahu 

jepang dan susu kacang kedelai. Kantornya terletak di Jalan Kampung Krendang 

Selatan No. 22, Jakarta dan pabriknya berada di Jalan Raya Gebang Bugel No.1, 

Jatiuwung-Tangerang. Proses pembuatan produk Tahu Sakura dan susu kacang 

kedelai Ohayo dilakukan di pabrik. 

 Sejak susu kacang kedelai Ohayo diproduksi, HARUM SARI Food 

Industries mencoba menjadi salah satu pemasok susu kacang kedelai siap minum 

di supermarket seperti Giant, Hypermart, Carrefour, Farmer’s Market, mini 

market seperti Alfa Midi, Restaurant dan juga menjualnya kepada supplier-

suplier. Untuk membuat  susu kacang kedelai Ohayo lebih dikenal oleh 

masyarakat, mereka membutuhkan sebuah kemasan (packaging) yang baru dan 

lebih menarik agar produknya dapat lebih dikenali, diingat, dipercaya dan dibeli 
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oleh konsumen. Konsumen yang menjadi target susu kacang kedelai Ohayo 

adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, namun mereka sedang 

memikirkan dan berencana akan mencoba mengubah target pasar mereka menjadi 

menengah ke atas. 

 Rencana untuk mengubah target pasarnya tersebut tentunya harus 

didukung dengan kualitas dan daya tarik produknya. Oleh karena itu, HARUM 

SARI Food Industries berencana akan mengubah kemasan dari susu kacang 

kedelai Ohayo sehingga kemasan tersebut dapat sesuai dengan target marketnya 

nanti. HARUM SARI Food Industries ingin mengubah kemasannya menjadi 

kemasan yang ramah lingkungan, praktis, menarik, dan tentunya tidak 

mengganggu proses pasteurisasi dari susu kacang kedelai tersebut. 

 

3.1.1 Misi Utama Ohayo / HARUM SARI Food Industries 

Ohayo/HARUM SARI Food Industries memiliki misi utama untuk 

mengembangkan produk yang aman dan berkualitas. Ohayo juga memperhatikan 

dan menjaga hiegienitas atau kebersihan dari produknya. Cara yang ditempuh 

Ohayo adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan mesin untuk membuat produknya. 

2. Memperhatikan kebersihan mesin dan produk. 

3. Melakukan pengecekan/pemeriksaan mesin secara berkala (setengah tahun 

sekali). Mulai dari sistemnya, kebersihannya, cara produksinya, good 
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manufacturing prosesnya, dan lainnya diperiksa, serta melakukan 

peningkatan dari apa yang masih kurang.  

 

3.1.2 Visi Utama Ohayo/HARUM SARI Food Industries 

Ohayo/HARUM SARI Food Industries memiliki visi utama untuk terus 

mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Strategi yang dilakukan untuk 

mencapai visi tersebut adalah: 

1. Melakukan pemilihan kacang kedelai yang bagus untuk susu kacang 

kedelai Ohayo dan juga tahu Sakura. 

2. Melakukan pemilihan kemasan (packaging). 

3. Mau mencoba membuat varian rasa untuk susu kacang kedelai Ohayo. 

 

3.2 Kemasan yang Telah Ada 

Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai redesign kemasan yang 

dibutuhkan oleh Ohayo, penulis melakukan wawancara kepada pihak HARUM 

SARI Food Industries selaku perusahaan yang memproduksi susu kacang kedelai 

Ohayo. Dari wawancara tersebut didapati bahwa Ohayo sudah memiliki logo, 

ikon/karakter, dan packaging (kemasan).  
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Gambar 3. 01 Logo Ohayo 

 

 Logo Ohayo terdiri dari logotype saja, yaitu menggunakan huruf (font) 

Mistral yang sudah diubah dan dirapikan dan berwarna biru dengan warna C:100, 

M:92, Y:17, dan K:4. Tidak ada makna khusus dari bentuk dan warna logo Ohayo 

itu sendiri. Hanya arti dari kata Ohayo adalah selamat pagi dalam bahasa Jepang. 

 

 

Gambar 3. 02 Ikon/karakter  

 

 Ikon atau karakter yang terdapat pada kemasan susu kacang kedelai Ohayo 

merupakan sebuah bentuk karakter yang terinspirasi dari bentuk kacang kedelai. 
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Pada ikon tersebut, kacang kedelai tersebut dibuat memiliki tangan dan kaki, serta 

tangannya sedang memegang segelas susu kacang dan tangan yang lainnya 

mengacungkan jempolnya yang mengartikan bahwa susu kacang kedelai Ohayo 

tersebut memiliki rasa yang enak. Warna pada ikon ini sama dengan warna yang 

digunakan pada logo. 

 

 

Gambar 3. 03 Kemasan Ohayo 

 

 Gambar di atas merupakan kemasan yang saat ini digunakan untuk produk 

susu kacang kedelai Ohayo. Kemasan tersebut berbahan dasar plastik. Pihak 

HARUM SARI Food Industries menggunakan kemasan berbahan dasar plastik 

karena menyesuaikan target pasarnya. Karena pada awalnya target pasar dari 

Ohayo ini merupakan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, maka untuk 

mengurangi biaya produksi kemasan dipilihlah kemasan yang berbahan dasar 
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plastik. Kemasan plastik lebih murah jika dibandingkan dengan Tetra Pak  atau 

botol. 

 Selain karena faktor biaya produksi, ada hal lain yang menjadi 

pertimbangan mengapa kemasan plastik digunakan untuk susu kacang kedelai 

Ohayo. Proses pasteurisasi merupakan alasan lainnya, sebab mereka mengatakan 

proses pasteurisasi juga harus didukung oleh kemasannya. Jika kemasan yang 

digunakan tidak sesuai, maka proses pasteurisasi dari susu kacang tersebut tidak 

akan maksimal, sehingga kualitasnya akan menurun. 

 

3.3 Profil Responden 

Untuk mengetahui target audience, penulis melakukan penyebaran 50 kuisoner di 

supermarket seperti Carrefour, Giant, dan Hypermart, serta mini market seperti 

Alfa Midi di Jakarta dan Tangerang. Selain itu, penyebaran kuisoner juga 

dilakukan di daerah perumahan Taman Poris Gaga dan Poris Indah yang 

merupakan perumahan untuk kalangan sosial menengah. Kuisioner tersebut 

disebarkan secara random pada 23 laki-laki (46%) dan 27 perempuan (54%), 

seperti tertera dalam Tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin  Jumlah  Persentase 
Laki‐laki  23  46% 
Perempuan  27  54% 
Total  50  100% 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 Kelimapuluh responden tersebut memiliki kisaran usia antara 10-59 tahun. 

Sebagian besar berada dalam kelompok usia 20-29 tahun (24 orang). Sementara 

kelompok usia yang paling kecil adalah lebih dari 59 tahun (satu orang). 

Persebaran kelompok usia responden dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini. 

 

Tabel 3.2 Usia Responden 

Kelompok Usia  Jumlah  Persentase 
10‐19 tahun  7  14% 
20‐29 tahun  24  48% 
30‐39 tahun  6  12% 
40‐49 tahun  8  16% 
50‐59 tahun  4  8% 
> 59 tahun  1  2% 
Total  50  100% 

 

 Pada kelompok usia 20-29 tahun tersebut, sebanyak 50% responden 

memiliki pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan 38% 

nya berpendidikan sarjana. Selain itu, sebagian kecil responden juga ada yang 

berpendidikan akhir akademi sebanyak 4%, SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

sebanyak 6% dan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 2%. Untuk pendidikan terakhir 

responden dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah. 
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Tabel 3.3 Pendidikan Terakhir Reponden 

Pendidikan Terakhir  Jumlah  Persentase 
SLTA  25  50% 
AKADEMI (D1/D2/D3)  2  4% 
SARJANA  19  38% 
MASTER  0  0% 
SD  1  2% 
SMP  3  6% 
Total  50  100% 

 

Sebagian besar responden yang penulis dapatkan 40% nya merupakan ibu 

rumah tangga. Ada juga sebanyak 24% nya yang merupakan karyawan dan 

mahasiswa sebanyak 10%. Yang merupakan wirausaha dan juga pelajar hanya 

sebanyak masing-masing 8% dari 50 responden. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Pekerjaan Responden 

Pekerjaan  Jumlah  Persentase 
Mahasiswa  10  20% 
Ibu Rumah Tangga  20  40% 
Karyawan  12  24% 
Wirausaha  4  8% 
Pelajar  4  8% 
Total  50  100% 

  

 Untuk pengeluaran tidak tetap atau pengeluaran yang hanya digunakan 

untuk berbelanja saja, 54% dari responden tersebut mengeluarkan biaya sebanyak 

antara Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 tiap bulannya. Dari 24% responden lainnya  

mengeluarkan biaya dibawah Rp 2.500.000 tiap bulannya, 10% nya mengeluarkan 

biaya antara Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000, 8% responden lainnya mengeluarkan 
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Rp 7.500.000 – Rp 10.000.000. Sisanya sebanyak 4% mengeluarkan biaya lebih 

dari Rp 10.000.000 tiap bulannya hanya untuk berbelanja. Penjelasan tersebut 

berdasarkan data pada Tabel 3.5 dibawah ini. 

 

Tabel 3.5 Pengeluaran Perbulan 

Pengeluaran perbulan (diluar pengeluaran tetap)  Jumlah  Persentase 
< Rp 2.500.000  12  24% 
Rp 2.500.000 ‐ Rp 5.000.000  27  54% 
Rp 5.000.000 ‐ Rp 7.500.000  5  10% 
Rp 7.500.000 ‐ Rp 10.000.000  4  8% 
> Rp 10.000.000  2  4% 
Total  50  100% 

 

 Sebanyak 50% dari responden mengkonsumsi susu kacang kedelai 

seminggu sekali. Selebihnya, ada 12% responden yang mengkonsumsi  susu 

kacang kedelai setiap satu bulan sekali. Sebanyak 10% berikutnya, mengkonsumsi 

susu kacang kedelai seminggu dua kali. Ada satu responden yang mengkonsumsi 

susu kacang kedelai setiap hari, namun ada juga yang belum pernah sama sekali 

mengkonsumsi susu kacang kedelai. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada 

Table 3.6 di bawah. 

 

Tabel 3.6 Frekuensi Responden Mengkonsumsi Susu Kacang Kedelai 

Frekuensi meminum susu kacang kedelai  Jumlah  Persentase 
Setiap hari  1  2% 
Dua hari sekali  4  8% 
Seminggu dua kali  5  10% 
Seminggu sekali  25  50% 
Sebulan sekali  6  12% 
Jarang sekali  2  4% 
Jarang  3  6% 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Tidak tentu  2  4% 
Setahun sekali  1  2% 
Belum pernah  1  2% 
Total  50  100% 

 

Sebanyak 46% dari responden lebih memilih membeli susu kacang kedelai 

di toko kecil atau pedagang. Hanya 20% dari respoden yang membeli susu kacang 

kedelai di supermarket. Sisanya 12% membeli di mini market dan ada juga 

sebanyak 2% dari responden yang membelinya secara online. Untuk keterangan 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini. 

 

Tabel 3.7 Tempat Membeli Susu Kacang Kedelai 

Tempat membeli susu kacang kedelai  Jumlah  Persentase 
Supermarket  10  20% 
Mini market  6  12% 
Toko kecil  23  46% 
Online  1  2% 
Supermarket dan Toko kecil  6  12% 
Mini market dan Toko kecil  4  8% 
Total  50  100% 

 

 Dari banyaknya jumlah responden yang lebih memilih toko kecil untuk 

membeli susu kacang kedelai (46%), maka susu kacang kedelai kemasan plastik 

tanpa merk yang dijual di toko kecil lebih banyak diminati oleh responden (30%). 

Selain susu kemasan plastik tanpa merk tersebut, 10% dari responden pernah 

mengkonsumsi Vitamilk. Susu kacang kedelai yang pernah dikonsumsi lainnya 

adalah Home Soy (6%), Soyelth (6%), Soy Fresh (4%), dan ABC (4%). Untuk 

merk-merk lainnya seperti Soylicious, Ohayo, Zehat, dan First Choice masing-
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masing hanya sebesar 2% dari responden yang pernah mengkonsumsi produk 

tersebut. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.  

 

Tabel 3.8 Susu Kacang Kedelai yang Pernah Dikonsumsi 

Merk susu kacang kedelai yang pernah dikonsumsi  Jumlah  Persentase 
Soylicious  1  2% 
Ohayo  1  2% 
Yamico  0  0% 
Home Soy  3  6% 
Zehat  1  2% 
Soy Fresh  2  4% 
V‐soy  0  0% 
First Choice  1  2% 
Sarinah  0  0% 
Vitamilk  5  10% 
Soyelth  3  6% 
Papa Bean  0  0% 
Susu kemasan plastik tanpa merk  15  30% 
ABC  2  4% 
So Good  1  2% 
Soylicious dan susu kemasan plastik tanpa merk  2  4% 
Home Soy dan First Choice  1  2% 
Home Soy dan susu kemasan plastik tanpa merk  1  2% 
First Choice dan Vitamilk  1  2% 
Vitamilk dan Papa Bean  1  2% 
Susu kemasan plastik tanpa merk dan ABC  2  4% 
Home Soy, First Choice dan susu kemasan plastik tanpa 
merk  1  2% 
Home Soy, susu kemasan plastik tanpa merk dan ABC  1  2% 
First Choice, Vitamilk dan Papa Bean  1  2% 
Vitamilk, Susu kemasan plastik tanpa merk dan ABC  3  6% 
Soylicious, Soy Fresh, Vitamilk dan Papa Bean  1  2% 
Total  50  100% 

 

 Dalam memilih sebuah produk, responden memiliki berbagai alasan 

tertentu, terutama untuk produk makanan atau minuman. Dalam hal ini, untuk 

memilih sebuah susu kacang kedelai, sebanyak 48% responden memilih susu 
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kacang kedelai yang rasanya enak. Alasan lain responden memilih produk 

tersebut karena harganya yang murah (18%). Sebanyak 6% responden berikutnya 

memilih susu kacang kedelai berdasarkan kualitas yang bagus dan 

direkomendasikan oleh teman atau orang lain.  Alasan lainnya adalah mudah 

didapat (4%), sedangkan masing-masing 2% dari responden memilih produk susu 

kacang kedelai dengan merk yang sudah dikenal, kemasan yang bagus dan 

menarik, lebih percaya pedagang langsung dan ada juga yang membeli produk 

tersebut karena hanya kebetulan sedang menginginkan saja. Untuk keterangan 

lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah.  

 

Tabel 3.9 Alasan Dalam Memilih Sebuah Produk atau Merk 

Alasan memilih produk tersebut  Jumlah  Persentase 
Rasanya yang enak  24  48% 
Harganya murah  9  18% 
Merk yang sudah dikenal  1  2% 
Kualitas yang bagus  3  6% 
Kemasan yang bagus dan menarik  1  2% 
Direkomendasikan oleh teman atau orang lain  3  6% 
Lebih percaya pedagang langsung  1  2% 
Hanya lagi mau beli saja  1  2% 
Mudah didapat  2  4% 
Rasanya yang enak dan harganya murah  2  4% 
Merk yang sudah dikenal dan direkomendasikan oleh 
teman atau orang lain  1  2% 
Rasanya yang enak, harganya murah dan 
direkomendasikan oleh teman atau orang lain  1  2% 
Rasanya yang enak, kualitas yang bagus dan 
direkomendasikan oleh teman atau orang lain  1  2% 
Total  50  100% 

 

 Berbagai macam bentuk dan jenis kemasan yang tersedia, namun berbagai 

macam juga pandangan responden terhadap kemasan yang terlihat menarik. 

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



 

   

    72 

Kemasan yang menarik menurut 72% responden adalah kemasan yang terlihat 

simple/sederhana baik dari segi desain maupun warna. Sebanyak 8% dari 

responden tertarik dengan kemasan yang bergambar lucu. Kemasan yang dapat 

dipakai kembali juga merupakan sebuah kemasan yang menarik menurut 6% 

responden. Sisanya sebanyak 4% dari responden tertarik pada kemasan dengan 

warna-warna terang/mencolok dan 2% lainnya tertarik pada kemasan dengan 

bentuk yang berbeda dari kemasan yang lain walaupun jenis produknya sama. 

Kemasan yang menurut responden terlihat menarik selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.10 berikut. 

 

Tabel 3.10 Kemasan yang Menurut Responden Terlihat Menarik 

Kemasan yang menurut responden menarik  Jumlah  Persentase 
Kemasan dengan warna‐warna terang/mencolok  2  4% 
Kemasan dengan bentuk yang berbeda dari kemasan yang 
lain walaupun jenis produknya sama  1  2% 
Kemasan yang dapat dipakai kembali  3  6% 
Kemasan yang terlihat simple/sederhana baik dari segi 
bentuk maupun warna (misalnya kemasan susu kacang 
kedelai menggunakan tetrapak berwarna putih dan 
desainnya minimalis)  36  72% 
Kemasan bergambar lucu  4  8% 
Kemasan dengan bentuk yang berbeda dari kemasan yang 
lain walaupun jenis produknya sama dan kemasan yang 
terlihat simple/sederhana baik dari segi bentuk maupun 
warna (misalnya kemasan susu kacang kedelai 
menggunakan tetrapak berwarna putih dan desainnya 
minimalis)  2  4% 
Kemasan yang terlihat simple/sederhana baik dari segi 
bentuk maupun warna (misalnya kemasan susu kacang 
kedelai menggunakan Tetra Pak berwarna putih dan 
desainnya minimalis) dan kemasan bergambar lucu  1  2% 
Kemasan dengan bentuk yang berbeda dari kemasan yang 
lain walaupun jenis produknya sama, kemasan yang dapat 
dipakai kembali dan kemasan yang terlihat 
simple/sederhana baik dari segi bentuk maupun warna  1  2% 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(misalnya kemasan susu kacang kedelai menggunakan 
tetrapak berwarna putih dan desainnya minimalis) 
Total  50  100% 

 

 Dari 50 orang responden yang ditanya melalui kuisioner, sebanyak 64% 

lebih memilih produk yang menggunakan Tetra Pak untuk sebuah minuman susu 

kacang kedelai. Ada masing-masing 8% responden yang memilih botol transparan 

dan bantalan sebagai kemasan minuman susu kacang kedelai. Sisanya sebanyak 

masing-masing 4% memilih kemasan yang berupa botol putih susu, cup/gelas dan 

kaleng sebagai kemasan susu kacang kedelai. Sedangkan untuk kemasan berupa 

plastik hanya 2% dari responden yang memilihnya. Untuk jenis kemasan yang 

lebih dipilih oleh responden untuk kemasan susu kedelai dapat dilihat pada Tabel 

3.11. 

 

Tabel 3.11 Jenis Kemasan yang Lebih Dipilih oleh Responden untuk  

Kemasan Susu Kedelai 

Jenis kemasan yang dipilih oleh responden untuk susu 
kacang  Jumlah  Persentase 
Plastik  1  2% 
Botol transparan  4  8% 
Botol putih susu  2  4% 
Tetra Pak  32  64% 
Bantalan  4  8% 
Cup/gelas  2  4% 
Kaleng  2  4% 
Botol transparan dan Cup/gelas  1  2% 
Botol putih susu dan Tetra Pak  1  2% 
Tetra Pak dan Bantalan  1  2% 
Total  50  100% 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 Menurut 46% responden, warna kemasan yang cocok untuk kemasan 

produk susu kacang kedelai adalah warna putih. Sebanyak 30% lainnya memilih 

warna kuning tua sebagai warna yang cocok. Warna kuning juga dipilih oleh 6% 

responden lainnya. Ada juga yang memilih warna putih dan kuning tua sebagai 

perpaduan untuk warna kemasan susu kacang kedelai sebanyak 4% dari jumlah 

responden. Sisanya, sebanyak masing-masing 2% memilih warna hijau, cream, 

coklat muda, perpaduan warna putih dan kuning, putih dan biru, kuning dan hijau, 

dan juga warna hijau dan coklat sebagai warna yang cocok untuk kemasan susu 

kacang kedelai. Untuk informasi lebih lengkap tentang warna yang cocok menurut 

responden untuk kemasan susu kacang kedelai dapat dilihat pada Tabel 3.12 di 

bawah ini. 

 

Tabel 3.12 Warna yang Cocok Menurut Responden untuk Kemasan  

Susu Kacang Kedelai 

Warna yang cocok untuk kemasan susu kacang kedelai  Jumlah  Persentase 
Putih  23  46% 
Kuning  3  6% 
Hijau  1  2% 
Coklat  0  0% 
Biru  0  0% 
Hitam  0  0% 
Merah  0  0% 
Kuning tua  15  30% 
Cream  1  2% 
Coklat Muda  1  2% 
Putih dan kuning  1  2% 
Putih dan biru  1  2% 
Kuning dan hijau  1  2% 
Hijau dan coklat  1  2% 
Putih dan kuning tua  2  4% 
Total  50  100% 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 Pada sebuah kemasan, terkadang terdapat sebuah gambar ikon atau 

karakter yang mewakili produk tersebut. Sebanyak 28% responden berpendapat 

bahwa ikon tersebut diperlukan agar kemasan terlihat menarik/bagus. Selain itu, 

24% responden mengatakan bahwa ikon tersebut diperlukan agar kemasan 

tersebut berbeda dari yang lain. Ada 12% responden yang berpendapat ikon 

diperlukan agar produk lebih mudah dikenali/diingat. Sementara, 8% responden 

menganggap ikon diperlukan agar kemasan menjadi lucu. Selebihnya 

menginginkan adanya ikon untuk menggambarkan produk apa dan juga sebagai 

faktor pendukung (4%), agar berbeda dan menarik (2%), untuk menentukan 

kualitas baik atau tidak (2%), dan juga agar konsumen mengetahui produk terbuat 

dari apa (2%). 

 Selain mereka yang mengatakan bahwa mereka senang dengan adanya 

ikon, ada juga responden (masing-masing 2%) yang mengatakan bahwa ikon itu 

tidak diperlukan sebab yang diperlukan adalah khasiatnya bukan ikon. Selain itu, 

semua orang sudah mengetahui tentang kacang kedelai, karena pada permukaan 

kemasan telah terdapat tulisan jadi tidak lagi diperlukan maskot, dan bagi mereka 

yang terpenting adalah kemasan dan rasa. Ada juga yang menganggap dengan 

adanya ikon karakter tersebut kemasan menjadi aneh dan kurang menarik. Untuk 

lebih mengetahui perlu atau tidaknya sebuah ikon pada produk, dapat dilihat pada 

Tabel 3.13 di bawah ini. 
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Tabel 3.13 Perlu atau Tidaknya Sebuah Ikon Pada Produk 

Perlu atau tidaknya sebuah ikon pada produk  Jumlah  Persentase 
Supaya berbeda dari yang lain  12  24% 
Supaya menarik/bagus  14  28% 
Lebih mudah dikenali/diingat  6  12% 
Berbeda dan menarik  1  2% 
Menggambarkan produk apa  2  4% 
Biar lucu  4  8% 
Untuk menentukan kualitas baik/tidak  1  2% 
Lambang bisa jadi trensetter  1  2% 
Agar konsumen tau produk terbuat dari apa  1  2% 
Sebagai faktor pendukung  2  4% 
Yang diperlukan khasiatnya bukan ikon  1  2% 
Semua sudah tahu tentang kacang kedelai  1  2% 
Sudah ada tulisan jadi tidak perlu maskot lagi  1  2% 
Yang penting kemasan dan rasa  1  2% 
Kurang menarik  1  2% 
Jadi aneh  1  2% 
Total  50  100% 

 

 Penulis juga menanyakan tanggapan responden terhadap kemasan susu 

kacang kedelai Ohayo saat ini dan hasilnya adalah 48% responden mengatakan 

kemasan yang saat ini digunakan belum bagus dan menarik. Sebanyak 36% 

responden berpendapat kemasan yang saat ini digunakan biasa saja. Selain itu ada 

10% responden yang mengatakan kemasan tersebut tidak layak untuk kemasan 

susu kacang kedelai. Namun, ada juga sebanyak 6% responden yang berpendapat 

bahwa kemasan tersebut sudah bagus. Tanggapan responden terhadap kemasan 

susu kacang kedelai Ohayo saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.14. 
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Tabel 3.14 Tanggapan responden terhadap kemasan Ohayo  saat ini 

Tanggapan responden tentang kemasan Ohayo saat ini  Jumlah  Persentase 
Sudah   3  6% 
Biasa saja  18  36% 
Belum  24  48% 
Tidak layak  5  10% 
Total  50  100% 

 

 Sebuah kemasan dapat dikatakan tidak menarik karena berbagai hal. 

Sebagian besar responden mengatakan kemasan tersebut belum bagus dan 

menarik  dan ada juga yang mengatakan kemasan tersebut biasa saja karena 

kemasan tersebut hanya berupa plastik yang ujungnya dapat digunting. Selain itu, 

12% responden mengatakan kemasan tersebut tidak menarik karena bentuk 

kemasannya yang tidak sesuai untuk kemasan susu kacang kedelai, tetapi lebih 

sesuai untuk kemasan tahu telur. Sebanyak masing-masing 4% responden 

berpendapat kemasan tersebut kurang menarik karena hanya menggunakan warna 

biru dan hijau, ikon/maskot/gambar karakternya kurang menarik, dan ada juga 

yang mengatakan bahwa kemasan tersebut mirip kemasan tahu. Selain itu, ada 2% 

responden yang mengatakan bahwa bahan kemasan yang digunakan tidak cocok. 

Pendapat responden mengenai penyebab kemasan susu kacang kedelai Ohayo 

yang tidak menarik dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah. 

 

Tabel 3.15 Penyebab Kemasan Susu Kacang Kedelai Ohayo Tidak Menarik 

Penyebab kemasan Ohayo tidak menarik  Jumlah  Persentase 
Hanya berupa plastik yang ujungnya dapat digunting  31  62% 
Hanya menggunakan warna biru dan hijau  2  4% 
Ikon/maskot/gambar karakternya kurang menarik  2  4% 
Bahan kemasan yang tidak cocok  1  2% 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Bantuk kemasan yang tidak cocok  6  12% 
Mirip kemasan tahu  2  4% 
Hanya berupa plastik yang ujungnya dapat digunting dan  2  4% 
Hanya menggunakan warna biru dan hijau       
Bentuk kemasan yang tidak cocok dan mirip kemasan tahu  1  2% 
Hanya berupa plastik yang ujungnya dapat digunting, 
hanya menggunakan warna biru dan hijau dan 
ikon/maskot/ karakternya kurang menarik  1  2% 
Hanya berupa plastik yang ujungnya dapat digunting, ikon/  1  2% 
maskot/karakternya kurang menarik dan bentuk kemasan 
yang tidak cocok       
Hanya berupa plastik yang ujungnya dapat digunting, 
hanya menggunakan warna biru dan hijau dan 
ikon/maskot/ karakternya kurang menarik, bahan kemasan 
yang tidak cocok dan bentuk kemasan yang tidak cocok  1  2% 
Total  50  100% 

 

 Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan kepada 50 orang responden, 

sebanyak 68% menginginkan kemasan Tetra Pak untuk digunakan sebagai 

kemasan susu kacang kedelai Ohayo. Sebanyak 6% responden menginginkan 

kemasan bantalan untuk susu kacang kedelai Ohayo. Hanya 2% responden yang 

menginginkan plastik untuk digunakan sebagai kemasan. Selebihnya, sebanyak 

masing-masing 4% menginginkan botol transparan, botol putih susu, cup/gelas 

atau kaleng untuk digunakan sebagai kemasan susu kacang kedelai Ohayo. 

Dengan harga susu kacang kedelai Ohayo yang relatif murah namun harganya 

setara dengan produk-produk lain yang berukuran sama, diharapkan agar 

kemasannya pun menarik dan terlihat lebih terjamin. Tanggapan mengenai 

kemasan yang diinginkan responden sebagai wadah susu kacang kedelai Ohayo 

menurut responden dapat dilihat pada Tabel 3.16. 
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Tabel 3.16 Kemasan yang Cocok untuk Susu Kacang Kedelai Ohayo  

Menurut Responden 

Kemasan yang cocok untuk kemasan Ohayo menurut 
responden  Jumlah  Persentase 
Plastik  1  2% 
Botol transparan  2  4% 
Botol putih susu  2  4% 
Tetra Pak  34  68% 
Bantalan  3  6% 
Cup/gelas  2  4% 
Kaleng  2  4% 
Botol transparan dan Tetra Pak  1  2% 
Botol transparan dan Bantalan  1  2% 
Botol transparan dan Cup/gelas  1  2% 
Tetra Pak dan bantalan  1  2% 
Total  50  100% 

 

 

3.4 Kemasan 

Setelah mengetahui hasil kuisioner, penulis mengetahui kemasan seperti apa yang 

disukai dan lebih diminati oleh konsumennya. Kemasan Tetra Pak lebih diminati 

oleh konsumen karena kemasan tersebut simple dan praktis selain itu, kemasan 

Tetra Pak juga lebih kuat jika dibandingkan dengan plastik. Warna-warna yang 

minimalis dan sederhana seperti putih atau kuning pucat lebih diminati untuk 

produk susu seperti susu sapi dan susu kacang kedelai. Selain itu, dengan adanya 

gambar karakter, membuat konsumen lebih tertarik untuk melihat dan memilih 

produk tersebut. 
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3.5 Brainstorming dan Pembuatan Konsep  

Dari hasil kuisioner yang telah diteliti didapat bahwa sebagian besar responden 

merupakan perempuan dengan kelompok usia 20-29 tahun. Kebanyakan dari 

responden merupakan seorang ibu rumah tangga dan ada juga yang merupakan 

mahasiswa. Frekuensi mereka dalam mengkonsumsi susu kacang kedelai yaitu  

setiap seminggu sekali. Kebanyakan dari mereka membeli susu kacang kedelai di 

toko kecil atau pedagang, sebab mereka lebih memilih produk yang rasanya enak 

dan harganya murah. Responden lebih memilih kemasan Tetra Pak untuk sebuah 

minuman susu karena lebih praktis saat digunakan dan mereka lebih menyukai 

desain kemasan yang sederhana dan minimalis, dengan warna yang sederhana 

juga seperti putih atau kuning tua untuk produk susu kacang kedelai. Selain desain 

kemasan yang sederhana, para responden juga lebih banyak tertarik pada kemasan 

yang ada gambar karakternya karena menurut mereka sebuah karakter dapat 

membuat kemasannya lebih menarik dan bagus. 
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Gambar 3. 04 Brainstorming konsep 

 

 Berdasarkan hasil kuisioner dan juga hasil brainstorming yang 

memadukan keinginan konsumen dan klien, penulis memilih untuk menggunakan 

Tetra Pak sebagai sebuah kemasan yang paling banyak diminati oleh konsumen. 

Dengan menggunakan Tetra Pak diharapkan dapat membuat sebuah kemasan 

yang praktis, kuat, mudah dibawa dan mudah digunakan. Selain itu, kualitas 

produk dalam kemasan tetap terjaga. Selain menggunakan Tetra Pak untuk 

kemasan 250ml dan 1 liter, penulis memilih jerigen plastik sebagai kemasan 

ukuran 5 liternya. Selain karena praktis karena mudah dibawa, jerigen juga 

merupakan wadah atau kemasan yang kuat dan sederhana. 
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Gambar 3. 05 sketsa kemasan 

 

 Penulis berencana untuk mendesainnya dengan warna-warna yang 

sederhana dan tidak terlihat ‘norak’. Penulis memilih menggunakan warna yang 

sebagian besar diinginkan oleh responden, yaitu warna putih dan kuning pucat. 

Alasan utama penulis memilih warna putih dan kuning tua selain karena diminati 

oleh responden adalah karena warna tersebut menyerupai warna kacang kedelai 

yang merupakan bahan utama dari pembuatan susu kacang kedelai tersebut. 

Selain mencirikan produknya, dengan menggunakan warna yang sederhana 

seperti putih dan kuning tua, penulis berharap dapat mengurangi bahan yang 

berbahaya akibat warna pada saat proses pendaur ulangan kemasan. Sehingga, 

kemasan ini juga menjadi kemasan yang ramah lingkungan. Penulis berharap, 
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dengan melihat warna dari kemasannya saja konsumen akan bisa menebak bahwa 

produk tersebut merupakan susu yang terbuat dari kacang kedelai.  

 Warna logo yang terang membuat adanya kekontrasan antara warna putih, 

kuning tua dengan biru. Dengan adanya kekontrasan warna tersebut diharapkan 

dari jarak tertentu konsumen sudah dapat mengenali bahwa produk tersebut 

merupakan susu kacang kedelai Ohayo. Selain warna, ikon atau karakter yang 

akan diletakan pada kemasan juga akan menjadi pembeda antara produk tersebut 

dengan produk lainnya. 

Penulis membuat sebuah konsep desain yang minimalis namun masih 

menarik dan dapat menjangkau target pasarnya. Dengan pemilihan dan permainan 

warna serta tata letak tiap elemennya yang didesain sedemikian rupa hingga 

menghasilkan kemasan yang sederhana dan menarik. 

 

3.6 Hasil Eksplorasi Desain 

Untuk memilih bentuk kemasan 250 ml, penulis mencoba membuat sketsa 

kemasan dengan bentuk yang berbeda-beda. Penulis mencoba menggambarkan 

kemasan dengan besar yang rata-rata digunakan untuk kemasan 250 ml pada 

umumnya. Selain itu penulis juga mencoba mengeksplorasi bentuk kemasan 

menjadi bentuk kubus, bentuk yang lebih panjang dari kemasan standard dan juga 

mencoba membuat kemasan yang berbentuk prisma atau segitiga. 
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Gambar 3. 06 Sketsa Kemasan 250 ml 

 

 Dari berbagai bentuk hasil eksplorasi di atas, penulis memilih bentuk 

kemasan Tetra Pak yang sama seperti kemasan yang standard digunakan untuk 

produk minuman. Hal itu disebabkan agar kemasan tidak terlalu membuang 

tempat/space jika diletakkan pada lemari display di supermarket atau mini market. 

Selain itu, pihak HARUM SARI Food Industries sendiri sangat menekan biaya 

untuk memproduksi kemasan, sehingga jika penulis membuat kemasan dengan 

bentuk yang tidak biasa tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan bentuk kemasan yang sesuai dengan standar. Berikut ini 

merupakan penampang kemasan ukuran 250 ml yang telah dibuat oleh penulis. 
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Gambar 3. 07 Contoh kemasan Tetra Pak 250 ml yang standard digunakan 

(http://www.reksointernational.com) 

 

 

Gambar 3. 08 Penampang Kemasan 250 ml 

 

 Untuk kemasan berukuran 1 liter, penulis juga melakukan pembuatan 

sketsa kemasan terlebih dahulu. Penulis mencoba menggambarkan beberapa 
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bentuk Tetra Pak ukuran 1 liter yang banyak digunakan untuk kemasan minuman 

siap saji lainnya. Berikut merupakan beberapa bentuk sketsa kemasan 1 liter yang 

digambarkan oleh penulis. 

 

Gambar 3. 09 Sketsa Kemasan 1 liter 

 

 Berbagai bentuk kemasan yang ada pada sketsa tersebut merupakan 

bentuk kemasan Tetra Pak berukuran 1 liter yang sudah ada dan sering ditemui 

sebagai kemasan minuman siap saji. Dari berbagai bentuk kemasan tersebut, 

penulis memilih kemasan yang kedua untuk digunakan sebagai kemasan susu 

kacang kedelai Ohayo nanti. Selain bentuknya yang simple, konsumen hanya 

tinggal memutar tutupnya untuk membuka dan menuangkan isi dari Tetra Pak 

tersebut. Bentuk tersebut juga biasa digunakan untuk produk-produk susu seperti 
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Indomilk dan Daimond. Bentuk tetrapak yang pertama (sebelah kiri atas) biasanya 

digunakan untuk minuman jus buah seperti Country Choice.  

 Kemasan yang berbentuk lebar seperti pada gambar (sebelah pojok kanan) 

biasanya digunakan pada kemasan susu Ultra dan Indomilk. Kemasan pada 

gambar kiri bawah merupakan bentuk kemasan Tetra Pak yang dulu digunakan 

untuk kemasan susu Indomilk. Sedangkan bentuk kemasan yang disebelahnya, 

digunakan pada kemasan minuman sari buah dan sayur Tipco. Untuk kemasan 

ketiga (pojok kanan) menggunakan tutup yang di “cetek”  atau nama istilah yang 

biasa digunakan di Tetra Pak itu adalah ReCap, kemungkinan tutup cepat rusak 

atau patah itu ada dan isi di dalam kemasan tersebut bisa tumpah jika diletakkan 

pada posisi miring. Oleh karena itu penulis memilih kemasan dengan tutup putar 

atau nama yang biasa digunakan di Tetra Pak adalah SlimCap, sehingga daya 

tahan tutup lebih kuat dan juga jika diletakkan dengan posisi miring isi pada 

kemasan tersebut tidak mudah tumpah. Berikut ini merupakan contoh gambar 

kemasan 1 liter yang dipilih oleh penulis dan juga gambar penampang dari 

kemasan 1 liter. 
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Gambar 3. 10 Contoh kemasan Tetra Pak 1 liter dengan tutup SlimCap 

(http://dadewira.files.wordpress.com) 

 

 

Gambar 3. 11 Penampang Kemasan 1 liter 
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 Untuk kemasan berukuran 5 liter, ada beberapa alternatif kemasan yang 

menjadi pilihan penulis. Dalam memilih kemasan ini, penulis harus memilih 

kemasan yang lebih kuat dan mudah dibawa. Hal itu disebabkan karena volume 

isi yang lebih banyak (5 liter) dan juga lebih berat. Berikut merupakan beberapa 

sketsa alternatif kemasan untuk ukuran 5 liter. 

 

Gambar 3. 12 Sketsa Kemasan 5 liter 

 

 Untuk alasan tersebut di atas, maka penulis memilih jerigen plastik 

sebagai kemasan ukuran 5 liter. Hal itu disebabkan karena jerigen merupakan 

kemasan yang kuat dan mudah dibawa. Jika menggunakan galon, konsumen akan 

sulit membawanya, karena galon tidak dapat dijinjing dengan menggunakan satu 

tangan dan tidak ada pegangannya. Namun, jika menggunakan botol plastik 
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dengan posisi jinjingan di samping botol, juga menyebabkan posisi pada saat di 

bawa akan miring, sehingga jika botol ditutup kurang kencang maka isi botol 

tersebut dapat tumpah. 

 Dari berbagai pilihan tersebut, maka penulis sudah mendapatkan pilihan 

untuk kemasan susu kacang kedelai Ohayo yang baru. Untuk kemasan 250 ml, 

penulis memilih kemasan yang standar atau biasa digunakan untuk minuman siap 

saji dengan ukuran yang sama. Kemudian, untuk kemasan 1 liter, penulis memilih 

kemasan Tetra Pak yang juga biasa digunakan oleh produk susu Indomilk. 

Kemasan Tetra Pak tersebut terdapat tutup yang dapat diputar untuk membuka 

dan menutup kemasan kembali, sehingga kemasan lebih mudah digunakan dan 

simple. Sedangkan untuk kemasan 5 liter, penulis memutuskan untuk memakai 

jerigen plastik, karena selain kuat, jerigen juga mudah dibawa dan dengan posisi 

pegangan yang berada dibagian atas, membuat posisinya pada saat dibawa tidak 

miring-miring sehingga produk tidak mudah tumpah. 

 

Gambar 3. 13 Contoh kemasan jerigen 

(http://www.anugerahsejati.com) 
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 Untuk desain permukaan kemasan, penulis mencoba berbagai jenis warna 

dan disesuaikan dengan hasil kuisioner. Proses mencoba warna kemasan ini 

dilakukan dengan alasan mencari warna-warna yang sesuai untuk kemasan 

tersebut dan juga diimbangi dengan konsep yang ada. Selain berdasarkan hasil 

kuisioner, penulis juga harus menyesuaikan warna yang nantinya akan digunakan 

dengan keiinginan pihak HARUM SARI Food Industries. Berikut merupakan 

beberapa alternatif warna yang dicoba oleh penulis untuk menentukan warna 

kemasan yang sesuai untuk kemasan susu kacang kedelai. 

 

Gambar 3. 14 Alternatif warna yang dicoba untuk kemasan 

 

 Dari berbagai warna yang dicoba tersebut, warna yang memungkinkan 

untuk digunakan dan disesuaikan dengan hasil kuisioner dan juga konsep penulis 
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adalah warna putih (1), broken white (2), kuning tua/kuning kecoklatan (4), krem 

(5), coklat muda (6), coklat (7), dan kuning (13). Berdasarkan warna-warna yang 

telah disisihkan tersebut, penulis mempersempitnya kembali untuk kemudian 

dipilih sebagai warna kemasan susu kacang kedelai. Warna yang dipilihnya 

berdasarkan konsep adalah warna putih (1), kuning tua/kuning kecoklatan (4), 

krem (5) dan coklat muda (6). Warna putih dipilih untuk mewakili warna bersih 

dan juga murni. Untuk warna kuning tua/kuning kecoklatan, coklat, krem, warna 

tersebut dipilih karena warna-warna tersebut mendekati warna kacang kedelai. 

Selain karena ingin menonjolkan warna kacang kedelai, warna-warna tersebut 

juga dimaksudkan untuk mewakili sifat alami, hal itu disebabkan karena bahan 

pembuatan susu kacang kedelai ini adalah bahan yang alami. 

 Setelah alternatif atau pilihan warna telah didapat, penulis melanjutkannya 

dengan mencoba untuk memilih warna yang benar-benar mendekati warna  

kacang kedelai. Penulis mencoba mencari warna tersebut dengan membuat sebuah 

kotak, kemudian memasukkan gambar atau foto kacang kedelai, lalu dengan 

menggunakan eyedropper tools pada Adobe Illustrator penulis membuat warna 

pada kotak tersebut hampir sama dengan warna kacang kedelai. Dari proses 

tersebut dapat ditemukan warna krem dengan C=4, M=4, Y=50, dan K=0. 
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Gambar 3. 15 Step pembuatan warna kuning dengan eyedropper tools 

 

 

Gambar 3. 16 Warna kuning yang didapat 
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 Setelah pilihan warna didapat, penulis melanjutkan langkahnya untuk 

melakukan pemilihan tipografi yang akan digunakan untuk grafis kemasan susu 

kacang kedelai Ohayo. Penulis mencoba berbagai jenis font mulai dari Sans Serif , 

Serif, dan juga Script. Penulis memilih untuk menggunakan font yang tidak sulit 

dibaca namun tidak kaku dan tidak terlalu formal. Penulis melakukan 

pertimbangan dengan menggunakan berbagai font dan disesuaikan dengan logo 

yang akan dipergunakan. Pada logo sudah digunakan script, oleh karena itu, 

penulis tidak menggunakan script untuk teks pada grafis kemasan, karena selain 

sudah digunakan pada logo, teks menggunakan jenis script font juga akan 

menyulitkan untuk dibaca jika ukuran font terlalu kecil. 

 Oleh karena itu pilihannya hanya sans serif  atau  serif. Penulis mencoba 

menggunakan font jenis serif, namun lebih terlihat formal dan kaku. Oleh karena 

itu pilihan yang akan digunakan adalah sans serif. Penulis tertarik untuk 

menggunakan Franklin Gothic Medium sebagai huruf untuk teks pada kemasan 

susu kacang kedelai Ohayo ini. Penulis memilih font tersebut karena bentuknya 

yang lebih modern dan juga mudah dibaca. 
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Gambar 3. 17 Pilihan font 

 

 

Gambar 3. 18 Franklin Gothic Medium font 

 

3.6.1 Kemasan Tetra Pak  Ukuran 250 ml 

Kemasan ukuran 250 ml ini dipergunakan untuk menyajikan susu kacang kedelai 

untuk satu kali minum atau untuk satu orang. Desain dibuat sesuai dengan konsep 

yaitu tidak menggunakan warna-warna yang mencolok, melainkan menggunakan 

warna yang relatif ‘kalem’ dan natural seperti putih dan krem. Bentangan dari 

kemasan 250 ml ini memiliki ukuran 18,8cm x 18,4cm. Elemen-elemen yang 
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terdapat di dalamnya adalah logo, ikon, takaran saji, komposisi, saran 

penyimpanan, dan lain-lain. Berikut ini merupakan beberapa alternatif desain 

untuk susu kacang kedelai Ohayo. 

 

 

Gambar 3. 19 Alternatif Desain Kemasan 250ml 1 
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Gambar 3. 20 Alternatif Desain Kemasan 250ml 2 

 

 

Gambar 3. 21 Alternatif Desain Kemasan 250ml 3 
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3.6.2 Kemasan Tetra Pak Ukuran 1 Liter 

Kemasan ukuran 1 liter ini dipergunakan untuk menyajikan susu kacang kedelai 

untuk empat kali minum atau dapat diminum oleh empat orang. Desain yang 

dibuat merupakan persamaan dari desain kemasan ukuran 250ml. Tujuan dibuat 

sama agar desainnya konsisten walaupun berbeda ukuran. Selain itu, alasan 

lainnya adalah agar konsumen lebih mudah mengenali. Karena jika desain grafis 

kemasan dibuat berbeda dan produk ini baru diubah kemasannya, maka akan 

membingungkan konsumen. Berdasarkan pertimbangan itulah maka penulis 

membuat desain kemasan yang sama dengan kemasan ukuran 250 ml. Bentangan 

dari kemasan 1 liter ini memiliki ukuran 29,1cm x 29,1cm.  

 

Gambar 3. 22 Alternatif Desain Kemasan 1 Liter 1 
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Gambar 3. 23 Alternatif Desain Kemasan 1 Liter 2 

 

 

Gambar 3. 24 Alternatif Desain Kemasan 1 Liter 3 
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3.6.3 Kemasan Jerigen Ukuran 5 Liter 

Kemasan ukuran 5 liter ini dipergunakan untuk menyajikan susu kacang kedelai 

untuk 20 kali minum atau dapat diminum oleh 20 orang. Dalam hal ini, penulis 

tidak membuat jerigennya, namun memanfaatkan jerigen yang sudah ada. Hanya 

saja, untuk kemasan jerigen ini, penulis membuat desain untuk stiker yang akan 

ditempelkan pada permukaan jerigen. Stiker ini akan ditempelkan dibagian depan, 

belakang dan juga tutup jerigen. Desain yang dibuat tetap merupakan persamaan 

dari desain kemasan ukuran 250ml dan juga 1 liter. Tujuannya pun tetap sama, 

yaitu  dibuat sama agar desainnya konsisten walaupun berbeda ukuran dan lebih 

mudah dikenali. Bentangan stiker untuk jerigen 5 liter ini memiliki ukuran 

panjang dan lebar 15 cm x 15 cm. Sedangkan untuk tutupnya memiliki diameter 

4cm. Berikut ini merupakan beberapa alternatif stiker yang dibuat penulis. 

 

Gambar 3. 25 Alternatif Desain Stiker Kemasan Jerigen 1 
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Gambar 3. 26 Alternatif Desain Stiker Kemasan Jerigen 2 

 

 

Gambar 3. 27 Alternatif Desain Stiker Kemasan Jerigen 3
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