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BAB III 

 HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum PT Agro Restu 

PT Agro Restu adalah perusahaan keluarga dengan sistem business to business 

dan sektor industri manufaktur dengan produksi utamanya yaitu minyak kelapa 

dan minyak kelapa sawit. Produk lain yang dihasilkan adalah hardwood flooring, 

parquette, furnitur kayu, arang dan essential oil. Sekarang ini, produk hardwood 

flooring, parquette dan furnitur kayu tidak berjalan karena tidak adanya 

permintaan pasar. PT Agro Restu memanfaatkan bahan dasar kelapa dan kelapa 

sawit sebagai bahan mentah yang diproduksi massal menjadi minyak kelapa, 

minyak kelapa sawit, arang dari batok kelapa, nata de coco serta essential oil. 

Perusahaan ini peduli pada kesehatan para pelanggannya, maka mereka juga 

memproduksi minyak kelapa yang organik, dalam arti tidak mengandung unsur 

kimia ketika selama proses pembuatannya. Produk organik ini lebih menyehatkan 

dibandingkan dengan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit yang biasa. 

 PT Agro Restu merupakan sebuah perusahaan yang cukup serius, karena 

perkembangannya selama tujuh tahun, sejak tahun 2005 sampai sekarang tahun 

2012, kian meningkat. Sebagian besar klien mereka juga berasal dari luar negeri 

yaitu dari Amerika, Australia, negara-negara di Eropa seperti Jerman, Belanda, 

Austria, Ukraina, Rusia, negara-negara di Asia seperti Vietnam, Jepang, Cina, 

Korea, negara-negara dari Timur Tengah seperti Siria, Lebanon, Nepal, Pakistan, 

India, Saudi Arabia, Bangladesh, Turki, Dubai, Iran dan UAE (United Arab 
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Emirates). PT Agro Restu juga berencana untuk memperluas target pasar mereka 

dengan mencari klien-klien baru guna meningkatkan omzet perusahaan.  

 Selama ini, PT Agro Restu tidak memiliki brand (merek) untuk produk-

produk yang dihasilkan. Seperti yang telah dibahas di Bab II, visualisasi dan 

branding dari PT Agro Restu perlu diperbaiki dan dirancang ulang, mengingat 

perusahaan ini ingin mencari klien baru dan harus bersaing dengan 

kompetitornya. Dengan modal visual yang baik akan membantu PT Agro Restu 

untuk dapat memenangkan persaingan di pasar mereka.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Gambar diatas merupakan logo PT Agro Restu yang digunakannya sejak 

perusahaan ini berdiri sampai sekarang, tahun 2012. Logo ini bergambar pohon 

kelapa karena perusahaan PT Agro Restu yang berkecimpung dalam dunia bisnis 

kelapa. Terdapat tiga pohon kelapa yang melambang tiga anak laki-laki yang 

dimiliki oleh si pemilik perusahaan. Ada sembilan buah kelapa yang 

melambangkan sesuatu yang baik, sesuai dengan adat Cina. 

Gambsr 3.1 Logo PT Agro Restu Sebelumnya 
 (sumber : http://www.agrorestu.com) 
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Gambsr 3.3 Tampilan Situs Halaman Product Agro Restu 
 (sumber : http://www.agrorestu.com) 

Gambsr 3.2 Tampilan Situs Halaman Home Agro Restu 
 (sumber : http://www.agrorestu.com) 
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3.1.1. Sejarah Perusahaan  

Awal mula perusahaan ini terbentuk, di tahun 2005, perusahaan ini berjalan tanpa 

modal, yakni hanya mendistribusikan barang-barang seputar hardwood flooring 

dan arang kepada klien-klien yang mereka cari. Perusahaan ini belum membuat 

produk sendiri. Lama kelamaan, PT Agro Restu mulai memproduksi hardwood 

flooring dan arang hasil produksi mereka sendiri, namun hanya produksi arang 

yang masih terus berjalan sampai sekarang sedangkan produksi hardwood 

flooring kian meredup. Produksi hardwood flooring, parquette dan furnitur kayu 

sudah tidak berjalan karena tidak adanya bahan baku untuk diproduksi serta tidak 

ada minat yang tinggi dari pasar.  

 Seperti layaknya seorang pembisnis, keuntungan secara finansial menjadi 

alasan mengapa mereka ingin membuat sebuah bisnis. Begitu juga dengan PT 

Agro Restu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih secara finansial (profit) 

dengan mendirikan perusahaan ini. Tidak semata-mata keuntungan finansial, 

perusahaan ini juga memiliki tujuan untuk mengembangkan sumber daya alam di 

Indonesia dan PT Agro Restu memilih kelapa sebagai bahan utama produksi 

mereka. Kelapa adalah bahan yang sangat bermanfaat karena semua elemen dari 

kelapa bisa digunakan dan diproduksi menjadi sebuah produk baru yang 

bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia dari kelapa bahkan sampahnya pun bisa 

digunakan. Hal ini dapat mengurangi kuantitas sampah di dunia, terlebih isu 

global warming dan isu-isu lingkungan lainnya yang kian mewabah dan sampah 

menjadi salah satu penyebab dari semua isu tersebut. 
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 Kelapa menjadi hal yang melekat pada PT Agro Restu, karena kelapa 

menghasilkan produk-produk seperti minyak kelapa dan minyak kelapa sawit 

yang diunggulkan oleh PT Agro Restu dan juga paling diminati oleh pasar 

mereka. Selain memfokuskan pada produksi minyak kelapa dan minyak kelapa 

sawit, PT Agro Restu juga memproduksi arang (charcoal) dan hasil produk dari 

bahan kelapa atau kelapa sawit lainnya seperti gula kelapa, tepung kelapa, nata de 

coco dan essential oil. 

 Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi sebagai fondasi perusahaan. 

Visi dan misi dari PT Agro Restu adalah to become the best Palm and Coconut, 

Hardwood flooring, Parquette, Furniture, Charcoal and Essential Oil industry in 

Indonesia and to fulfill customer’s satisfaction. PT Agro Restu ingin menjadi 

perusahaan industri terbaik di bidang kelapa, hardwood flooring, parquette, 

furniture, arang dan essential oil di Indonesia dan dapat memenuhi dan 

memuaskan kemauan pelanggan.  

3.1.2. Lokasi Perusahaan 

PT Agro Restu berlokasi di Jalan Kayu Putih Selatan Raya No. 226, Jakarta 

13260, Indonesia, dengan satu kantor dan satu pabrik. Selain di Jakarta, PT Agro 

Restu juga memiliki perkebunan kelapa sawit dan pabrik di Aceh.  Pabrik di 

Jakarta memproduksi produk berbahan dasar kelapa sedangkan di Aceh 

memproduksi produk berbahan dasar kelapa sawit. 

3.1.3. Produk Perusahaan 

Kelapa yang menjadi bahan mentah utama perusahaan ini memiliki standarisasi 

tersendiri yang menjadi PT Agro Restu menjaga kualitas dan profesionalisme 
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mereka. Kelapa yang menjadi bahan dasar produk perusahaan dipilih atau 

diseleksi sehingga terpilihlah kelapa-kelapa terbaik dan diproses dengan mesin 

yang higenis dan moderen. Karakter atau rasa dari kelapa-kelapa PT Agro Restu 

terasa crunchy (garing), savory (gurih), sweet (manis) dan aromatic (berbau 

sedap). Produk yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan memasak (yang 

berhubungan dengan makanan) seperti kue, makanan yang digoreng atau makanan 

apapun yang membutuhkan rasa kelapa. Produk-produk yang dihasilkan dan 

dijual oleh PT Agro Restu cukup beraneka ragam, namun penulis hanya akan 

membahas produk-produk utamanya. 

1. Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit 

Bahan dasar kelapa dibeli dari perkebunan petani-petani yang terletak di 

sekitar pabrik PT Agro Restu yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta 

Timur. Sedangkan untuk kelapa sawit, PT Agro Restu memiliki 

perkebunan khusus kelapa sawit di Aceh.  

 Sebenarnya, minyak kelapa yang diproduksi oleh PT Agro Restu 

beraneka ragam, seperti Crude Palm Oil (minyak kelapa sawit mentah), 

RBD (Refined, Bleached, Deodorized) Palm Oil (minyak kelapa sawit), 

RBD Palm Olein, RBD Palm Stearin, Palm Acid Oil, Crude Palm Kernel 

Oil, RBD Palm Kernel Oil, Crude Coconut Oil (minyak kelapa mentah), 

RBD Coconut Oil (minyak kelapa) dan Virgin Coconut Oil. Pada intinya, 

semua produk ini sama-sama minyak hanya saja berbeda fungsi, kegunaan, 

bentuk dan warna.  
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Minyak kelapa dan minyak kelapa sawit ini dapat digunakan untuk 

minyak goreng (konsumsi makanan). Kedua minyak ini tidak ada label 

dari PT Agro Restu, sehingga dilabelkan sendiri oleh klien mereka. Proses 

pembuatan minyak kelapa RBD Coconut Oil akan diuraikan dalam bagan 

pada halaman berikutnya yang menjelaskan tahap-tahap pembuatannya 

dari bahan dasar sampai produk jadi.  

RBD itu sendiri adalah singkatan dari refined, bleached, dan 

deodorized. RBD Coconut Oil biasanya terbuat dari copra (daging buah 

kelapa yang telah dikeringkan). Copra ini ditempatkan pada tempat dengan 

adanya tekanan hidrolik dan panas sehingga didapatlah ekstrak dari 

minyak tersebut. Hasil minyak ini masih tergolong mentah sehingga tidak 

dapat dikonsumsi. Minyak ini harus difilter kembali dan dipanaskan. RBD 

Coconut Oil biasa digunakan untuk memasak makanan, kebutuhan 

kecantikan, industri serta farmasi.  
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Bagan 3.1 Proses Pembuatan RBD Coconut Oil 
 (sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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Kondisi pabrik yang memproduksi produk berbahan dasar buah kelapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah kelapa pada gambar di atas telah melewati tahap dehusking dimana 

kulit tempurung buah kelapa sudah dikupas dan deshelling dimana 

Gambar 3.4 Gambaran Lokasi Pabrik 
 (sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 

Gambar 3.5 Buah Kelapa yang Diproses  
(sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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tempurung kelapa sudah dibuka. Buah kelapa ini akan segera dihancurkan 

(crushing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk yang sudah jadi siap dikirim (diekspor) ke klien PT Agro Restu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar yang ada disebelah kiri adalah produk RBD Coconut Oil atau 

minyak kelapa yang telah melewati proses refining, bleaching dan 

Gambar 3.7 Produk PT Agro Restu dengan Kemasan  
(sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 

Gambar 3.6 Produk yang Akan Diekspor  
(sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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deodorization, yang siap untuk dijual ke konsumer (klien). Gambar 

disebelah kanan merupaka RBD Palm Oil atau minyak kelapa sawit. 

2. Minyak Kelapa Organik 

Sesuai namanya, minyak kelapa organik merupakan minyak kelapa yang 

lebih menyehatkan karena tidak mengandung bahan kimia sama sekali. 

Menurut pihak PT Agro Restu, di Indonesia belum terlalu banyak 

perusahaan yang memproduksi minyak kelapa organik. Inilah kesempatan 

besar bagi PT Agro Restu untuk menjadi pelopor perusahaan yang 

memproduksi minyak kelapa organik dan membuatnya dikenal sebagai 

perusahaan yang peduli akan kesehatan masyarakat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 3.2 Proses Pembuatan Minyak Kelapa Organik 

 (sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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Proses pembuatan minyak kelapa organik ini hampir sama dengan 

pembuatan minyak kelapa, hanya saja tidak ada proses bleaching 

(pemutihan dengan bahan kimia). Hal ini membuat minyak kelapa organik 

hasil produksi PT Agro Restu lebih menyehatkan dan alami untuk 

dikonsumsi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Arang 

Arang hasil produksi PT Agro Restu berasal dari tempurung kulit kelapa. 

Arang ini dikenal dengan nama Coconut Shell Briquette Charcoal. 

Berdasarkan data dan dokumentasi dari PT Agro Restu, arang ini memiliki 

beberapa ciri khas yaitu moderen, high quality dan eco-friendly. Dikatakan 

bahwa produk ini merupakan produk yang moderen karena Coconut Shell 

Briquette Charcoal ini diproses dengan mesin yang dapat menghasilkan 

komposisi arang yang tepat, kualitas yang baik dan arangnya pun dapat 

bertahan lama (saat digunakan). High quality yang berarti kualitas terbaik 

merepresentasikan bahwa pembuatan arang ini didukung oleh bahan 

Gambar 3.8 Produk Minyak Kelapa Organik PT Agro Restu dengan Kemasan 
(sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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mentah dengan kualitas yang terbaik. Eco-friendly merepresentasikan 

bahwa dari proses pembuatan arang ini, PT Agro Restu tetap menjaga 

kelestarian lingkungan karena tidak ada pohon kelapa yang ditebang. 

Bahan mentah yang digunakan berupa tempurung kelapa dari buah 

kelapanya yang dihasilkan dari pohon kelapa itu sendiri. Buah kelapa 

inipun akan terus berbuah sesuai dengan sifat pohon kelapa yaitu 

replanting. 

Berdasarkan dokumentasi perusahaan, arang hasil produksi PT Agro 

Restu 100% alami dan natural. Arang ini lebih tahan lama saat digunakan 

(setelah dibakar), dapat menyala dua kali lebih lama dibandingkan dengan 

arang biasanya. Hal ini membuat penggunaan arang lebih ekonomis. 

Arang ini sendiri biasa digunakan untuk shisha dan baberque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah gambar produk Coconut Shell Briquette Charcoal, 

hasil produksi PT Agro Restu. Gambar sebelah kiri merupakan gambar 

Gambar 3.9 Produk Arang PT Agro Restu  
(sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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arangnya sebelum digunakan, sedangkan sebelah kanan adalah arang yang 

sudah digunakan (dibakar). 

4. Coconut Sugar (Gula Kelapa) 

Gula kelapa produksi PT Agro Restu dibuat dari madu bunga kelapa 

pilihan yang diproses dengan mesin yang moderen dan higenis. Gula ini 

merupakan gula non-diabetes sehingga aman untuk kesehatan. Kegunaan 

dari gula kelapa ini yakni dapat digunakan untuk segala macam makanan, 

seperti kue, minuman buah dan makanan lainnya yang memerlukan 

komposisi gula kelapa. Gula kelapa produksi PT Agro Restu sangat aman 

bagi kesehatan dan tidak akan memicu maupun menimbulkan penyakit 

diabetes (penyakit dengan kadar gula tinggi dalam darah). 

 Gula kelapa ini bebas dari bahan aditif dan bahan perasa buatan. Gula 

kelapa ini mengandung beberapa vitamin seperti Thiamine B1, Riboflavin 

B2, Niacinamide B3, Ascorbic Acid,  Vitamin C dan mengandung mineral 

seperti Calcium, Phosphorous dan Iron (zat besi). Gula kelapa inipun 

memiliki nilai Glycemic Index (GI 35) yang rendah sehingga kandungan 

glukosanya pun rendah. Hal ini menandakan bahwa gula kelapa ini 

menyehatkan bagi tubuh. 

 Gula kelapa ini dapat disimpan selama 24 bulan dari tanggal 

produksinya bilamana tanggal produksi beserta dengan tanggal kadaluarsa 

pada kemasan produk. Bentuk dari gula kelapa ada dua macam, granular 

(seperti bubuk) dan bentuk padat (kubus atau cube). 
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Gambar 3.10 Produk Gula Kelapa PT Agro Restu  
 (sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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Bagan 3.3 Proses Pembuatan Gula Kelapa  
(sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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3.1.4. Struktur Organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marketing Director dari PT Agro Restu, 

secara garis besar struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut  

 

  

 Director sebagai pemilik perusahaan memegang kendali segala yang 

terjadi dalam perusahaan ini. Segala hal yang dikerjakan oleh Director diperiksa 

dan ditinjau oleh Komisaris (Commissioner). Marketing Director bertugas 

membantu Director mengerjakan segala sesuatu mengenai perusahaan, khususnya 

penjualan produk, strategi pasar, pencarian klien dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan marketing. Sales Marketing bertugas membantu Marketing Director 

menjalankan tugas-tugasnya, maka posisinya pun langsung berada di bawah 

Bagan 3.4 Struktur Organisasi PT Agro Restu  
(sumber : dokumentasi PT Agro Restu ) 
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Marketing Director. Worker pada bagan ini merupakan buruh-buruh yang bekerja 

di pabrik, dari proses produksi sampai pengepakan produk untuk siap diekspor.  

3.1.5. Target Perusahaan 

PT Agro Restu sudah berdiri selama tujuh tahun dan mengalami perkembangan 

yang pesat sejak tiga tahun terakhir. Sudah saatnya, perusahaan ini ingin 

berkembang lebih lagi dan menaikkan omzet perusahaan agar perusahaan ini 

semakin maju. Beberapa hal ingin dilakukan oleh perusahaan ini seperti menarik 

klien baru, mengeluarkan produk baru dan membuat sebuah brand yang baru.  

3.1.6. Klien PT Agro Restu 

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa  PT Agro Restu memiliki klien-

klien dari luar negeri karena sebagian besar produk perusahaan diekspor. Karena 

perusahaan ini adalah perusahaan business to business, maka klien-klien 

perusahaan ini pun sebagian besar adalah perusahaan besar dengan sektor industri 

(pabrik, manufaktur) atau jasa (restoran). Pada distributor juga menjadi klien dari 

perusahaan ini bilamana mereka menjual kembali produk PT Agro Restu dengan 

melabelkan merek mereka.  Hal yang serupa juga dilakukan oleh klien lain dengan 

sektor industri maupun jasa yang turut menjual kembali produk PT Agro Restu. 

 Berdasarkan data dari dokumentasi PT Agro Restu, berikut adalah 

sebagian daftar klien PT Agro Restu : 

1. IBRAHIM WALI MOHAMMAD & CO. 

Ismail Trade Centre 2nd Floor. Off 211 – 212 

Ram Bharti St. Jodia Bazar. Karachi 

Pakistan 
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Pembeli minyak kelapa sawit untuk bahan dasar sabun 

2. ONER CHEMICAL MEDICAL LIMITED 

Mustafa Kemal Cd No. 25  

Bornova, Izmir 

Turkey 35040 

Pembeli minyak kelapa sawit untuk bahan dasar sabun 

3. ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

Environmental Business Div. 

20th Floor Shiodome Building, 

1-2-20 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-0022, JAPAN 

Tel: +81-3-6832-6010 

Fax: +81-3-6832-6006 

Pembeli minyak kelapa untuk retail market 

4. MOHAMMED TALIB ABDALA  AMAYREH 

KOFOR AWAN / IRBID 

JORDAN 

 Pembeli Arang Briket (Coconut Shell Briquette Charcoal) 

5. Midas Malgorzata Wesolowska 

ul. Kosciuszki 17/9 

25-316 Kielce, Poland  

Pembeli coconut  flooring untuk retail market 

 Secara garis besar, PT Agro Restu sudah mampu menggapai klien-klien 

hampir di seluruh benua di dunia, mulai dari Timur Tengah yaitu negara Siria, 
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Lebanon, Turki, Iran, UAE, Dubai, Bangladesh, Nepal, Pakistan, India dan Saudi 

Arabia dengan permintaan minyak kelapa dan arang. Kedua, benua Eropa yang 

sebagian besar memiliki permintaan produk nata de coco yaitu negara Jerman, 

Belanda, Ukraina, Rusia dan Austria dengan permintaan produk seputar 

hardwood (kayu). Ketiga, Asia yaitu negara Vietnam, Jepang dan Korea dengan 

permintaan minyak kelapa serta Cina dengan permintaan arang dan serabut 

kelapa. Terakhir, Australia dan Amerika dengan permintaan produk minyak 

kelapa. 

3.2. Kompetitor 

Menurut Marketing Director dari PT Agro Restu, mereka memiliki kompetitor 

yakni perusahaan yang kurang lebih sama dengan PT Agro Restu, sama-sama 

memproduksi minyak kelapa di Indonesia. Kompetitor mereka adalah  BARCO 

yang sudah berpengalaman sejak tahun 1950an. BARCO menyatakan bahwa 

perusahaan mereka memiliki mesin berteknologi tinggi, tenaga kerja profesional 

dan terampil, bahan baku berkualitas tinggi dan penyaringan dengan kualitas 

terbaik. 

3.2.1. Sejarah Kompetitor 

Berdasarkan data dari situs http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab3/2007-2-00179-

IF_Bab%203.pdf, PT BARCO (Banjoemas Refines Coconut Oil) berdiri secara 

resmi pada tanggal 20 Juli 1959 dengan nama NV Boteroliefabriek yang berlokasi 

di sebelah Selatan Semut, Tiang Bendera V Pendjaringan. PT BARCO melakukan 

proses lebih lanjut dari minyak kelapa kasar hasil produksi PT Banyumas. Lokasi 

awal PT BARCO merupakan tanah sewa yang tidak dapat dibeli. Hal ini membuat 
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perusahaan ini pindah lokasi dengan mendirikan pabrik baru di sebelah lokasi PT 

Banyumas yaitu di Jalan Kendur No. 26-28. PT BARCO resmi pindah pada tahun 

1955 dan pada tahun 1958 namanya berubah menjadi NV BARCO. 

 Selain membeli minyak kelapa kasar (sebagai bahan baku) dari PT 

Banyumas, PT BARCO juga membeli minyak kelapa kasar dari NV Gwan Hien di 

Ciamis, PT Semarang di Rangkasbitung dan juga beberapa pedagang minyak 

kelapa kasar (CCO) di luar Pulau Jawa seperti Lampung, Sambu, Kalimantan 

Barat dan lain-lain. 

 Dari awal berdiri hingga tahun 1994, PT BARCO menggunakan sistem 

produksi batch chemical coconut oil dengan kapasitas produksi 1000-1500 ton 

sedangkan sistem phisical refining oilcoconut oil yang saat ini mempunyai 

kapasitas mesin 100ton/hari. Maka dari itu, pada tahun 1994, perusahaan 

mengganti mesin lama dengan mesin baru yang memproduksi secara kontinu 

dengan sistem phisical refining oilcoconut oil. Dengan begitu, PT BARCO 

berharap kapasitas produksi dapat menjadi lebih tinggi dan mampu memenuhi 

permintaan masyarakat. 

 Untuk lebih memasyarakatkan penggunaan minyak goreng kelapa, maka 

sejak tahun 1988 perusahaan ini mulai menjual minyak goreng dalam kemasan 

botol, kaleng dan juga drum. Sejak tahun 1998, perusahaan juga mulai menjual 

minyak goreng dalam kemasa plastis (refill). Dan untuk memudahkan pemasaran 

produknya, perusahaan ini menggunakan nama BARCO sebagai nama minyak 

goreng kelapa yang diproduksinya. 
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 Saat ini, PT BARCO masih berdiri dan memproduksi minyak goreng 

kelapa dengan lokasinya yang berada di Jalan Kencur No. 26-28, Jakarta Utara, 

Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Ancol. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Produk Kompetitor 

Berbeda dengan PT Agro Restu yang memproduksi banyak jenis produk di 

samping produk minyak kelapanya, PT BARCO fokus pada minyak goreng 

Gambar 3.11 Logo PT BARCO  
(sumber : http://id.barcococonutoil.com) 

 

Gambar 3.13 Tampilan Situs Halaman “Keunggulan Minyak Kelapa Barco” PT BARCO  
(sumber : http://id.barcococonutoil.com) 

Gambar 3.12 Tampilan Situs Halaman Home PT BARCO 
 (sumber : http://id.barcococonutoil.com) 
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kelapa. Minyak goreng BARCO merupakan minyak goreng yang terbuat dari 

minyak kelapa dengan dominasi kandungan asam lemak jenuh sehingga tidak 

mudah teroksidasi. Kemasan minyak BARCO yang telah diproduksi saat ini 

adalah kemasan botol isi satu liter, dua liter, empat liter dan lima liter, juga 

kemasan derigen dengan isi 17 kg dan kemasan isi ulang satu liter. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Berdasarkan data yang tertulis pada http://id.barcococonutoil.com yakni 

situs dari PT BARCO sendiri, minyak kelapa hasil produksinya memiliki tiga 

kelebihan yaitu lebih irit, gurih dan renyah. Minyak kelapa BARCO sudah 

diproses sehingga jernih dan tidak berbau. Minyak BARCO bisa dikatakan irit 

karena membuat makanan yang digoreng lebih cepat garing sehingga sisa minyak 

Gambar 3.14 Produk dari PT BARCO  
(sumber : http://id.barcococonutoil.com) 
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yang masih dapat digunakan masih banyak. Dikatakan lebih gurih karena dari 

berasal dari bahan baku buah kelapa itu sendiri, yang dapat menggurihkan 

makanan maupun minuman tanpa perlu banyak bumbu. Dikatakan lebih renyah 

karena kadar viskositas atau kekentalan minyak goreng BARCO rendah sehingga 

tidak banyak melekat pada makanan yang digoreng dan hal ini membuatnya 

menjadi renyah dan tidak begitu berminyak. 

 Minyak goreng BARCO tidak mengandung kolesterol karena terbuat dari 

100% tumbuh-tumbuhan atau nabati (dari buah kelapa). Minyak goreng BARCO 

mengandung asam lemak jenuh sehingga tidak mudah rusak akibat penggunaan 

berulang terbukti dengan warna minyak yang tidak mudah cepat gelap 

dibandingkan dengan minyak lain, setelah dipakai beberapa kali. Minyak goreng 

BARCO lebih putih dan jernih dibandingkan dengan minyak goreng pada 

umumnya karena minyak goreng BARCO terbuat dari bagian daging buah kelapa 

yang putih warnanya. 

 Seperti halnya PT Agro Restu yang peduli akan kesehatan, PT BARCO 

juga peduli pada kesehatan. Tertulis pada situs PT BARCO beberapa alasan yang 

mendukung bahwa produk minyak goreng BARCO adalah minyak goreng yang 

sehat. Beberapa ulasan ini akan dijabarkan kedalam poin berikut ini : 

1. Asam laurat tinggi 

 Berdasarkan hasil uji Sukofindo, BARCO mengandung asam laurat hampir 

setara dengan VCO (Virgin Coconut Oil) yaitu 45,88%. Angka ini sesuai 

dengan standar Asian Pacific Coconut Community (APPC) yaitu 43-53% 

untuk kelapa murni. Asam laurat ini terkandung pada ASI. 
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2. Baik untuk kesehatan 

 Kandung asam laurat yang tinggi bermanfaat sebagai antioksidan, 

antivirus, antibakteri dan sangat baik untuk kesehatan terutama dalam 

pembebasan dari berbagai penyakit degenerative seperti jantung, diabetes 

dan kanker.  

3. Non kolesterol 

 Hasil pengujian Singapore Institute of Standards and Industrial Research 

(SISIR) pada 1992, minyak goreng kelapa BARCO dinyatakan bebas 

kolesterol 

4. Rendah FFA 

 Dengan kandungan FFA (Free Fatty Acid) yang rendah yaitu 0,02% yang 

berada jauh diatas ambang maksimum (0,5%), sehingga makanan yang 

digoreng dengan minyak goreng kelapa BARCO lebih awet dan tidak cepat 

tengik. 

3.3.3. Struktur Organisasi Kompetitor 

Struktur organisasi dari PT BARCO lebih kompleks dan terorganisir dibandingkan 

dengan struktur organisasi PT Agro Restu. Terbukti bahwa PT BARCO lebih 

berpengalaman dan sudah menjadi perusahaan yang lebih besar, karena ia juga 

sudah berdiri sejak tahun 1950an. 
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3.3. Metodologi 

3.3.1. Hasil Wawancara dengan Pakar Desain 

Orang dengan latar belakang desainer tentunya lebih mengerti akan permasalahan 

visual, desain dan juga tentang logo.  Creative Director, dosen yang mengajar 

Bagan 3.5 Struktur Organisasi PT BARCO 
 (sumber : http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab3/2007-2-00179-IF_Bab%203.pdf ) 
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Desain Komunikasi Visual, khususnya Desain Grafis dan orang-orang yang sudah 

berpengalaman dalam mendesain, dapat mengemukakan pendapat mereka 

mengenai sebuah desain atau permasalahan visual secara lebih kritis. 

 Penulis mewawancarai delapan pakar desain diantaranya berprofesi 

sebagai Creative Director, Associate Art Director dan dosen yang mengajar 

Desain Grafis. Setiap kali penulis melakukan wawancara, penulis selalu 

memperlihatkan logo dan situs PT Agro Restu. Penulis memperlihatkan logonya 

karena logo menjadi topik permasalahan yang sedang dibahas. Situs PT Agro 

Restu juga diperlihatkan karena situs perusahaan menjadi begitu penting, melihat 

kondisi perusahaan yang sebagian besar kliennya berasal dari luar negeri, 

sehingga situs ini menjadi hal pertama yang akan dilihat oleh para klien. Hasil 

wawancara dengan delapan pakar desain ini akan dijabarkan sebagai berikut : 

1. Adam Mulyadi, Creative Director dari Egghead Branding Consultant 

 Menurut Adam Mulyadi, sebagai desainer, beliau melihat dari sudut 

pandang yang subjektif, dan berpendapat bahwa logo PT Agro Restu tidak 

bagus. Logo ini terkesan tradisional, kuno, tidak berkesan profesional dan 

terlihat seperti clip art anak-anak.  

  Logo ini memang bermasalah, namun ada juga masalah lain yang 

berkaitan dengan logo, yaitu masalah pada branding-nya. Pada situs PT 

Agro Restu, tertulis professional human resources, high-technology 

machine and also good quality of nature. Pernyataan ini tidak tercermin 

dalam visualisasi dan desain dari situsnya, yang merupakan bagian dari 

branding PT Agro Restu.  
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  Untuk perusahaan yang berbasis Business to Business tetap harus 

memiliki sebuah brand yang baik, dimana brand tersebut dapat 

mencerminkan perusahaan ini sesuai dengan citranya dan di dalam brand 

ini terdapat logo yang menjadi bagian dari brand itu sendiri, dimana logo 

inipun juga harus sejalan dengan brand dari perusahaan tersebut. 

2. Dewi Widjaja, Associate Art Director dari Magnifique 360 

 Menurut Dewi Widjaja, brand PT Agro Restu belum sesuai dengan pesan 

yang ingin mereka sampaikan ke viewers mereka. Mulai dari pemilihan 

typeface, website layoutnya, hingga eksekusi fotonya kurang profesional. 

  Logonya sendiri belum mencermikan identitas PT Agro Restu yang 

"supported by professional human resources, high technology machine 

dan good quality of nature". Logo yang sekarang terlalu regular, dalam 

arti nama perusahaan PT Agro Restu bisa diganti dengan nama perusahaan 

lain tanpa harus merubah iconic logonya. Dan pemilihan typeface-nya pun 

terlalu ceria. 

   Menurut beliau, sebuah perancangan ulang brand dan logo sangat 

penting untuk PT Agro Retsu. Perusahaan yang mempunyai brand identity 

yang kuat dan mencerminkan identitas perusahaan itu sendiri dan bisa 

membantu perusahaan itu mendapatkan rasa kepercayaan dari target 

audience mereka. Lalu, brand identity yang kuat juga mampu mengangkat 

values dari jasa/barang yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri.  

Terlebih PT Agro Restu adalah prusahaan B to B (Business to Business), 

yg pada umumnya pemilik perusahaan kurang mementingkan visual dan 
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desain. Namun, Dewi Widjaja menyatakan bahwa PT Agro Restu  harus 

tetap merancang ulang brand identity dan logo mereka terlebih mereka 

memang ingin mencari klien baru, karena brand identity yang kuat mampu 

menarik customer baru bahkan bisa menambah value jasa/barang yang 

mereka jual. 

3. Ibu Lukluk Galeb, dosen Desain Komunikasi Visual, jurusan Desain 

Grafis yang pernah mengajar di Universitas Multimedia Nusantara dan 

Universitas Bina Nusantara 

Menurut Ibu Lukluk Galeb, logo PT Agro Restu seperti mengambil dari 

internet atau karya orang lain yang menandakan bahwa logo ini tidak unik. 

Arti dari logo PT Agro Restu yang sudah dijabarkan pada gambaran umum 

perusahaan kurang penting dan kurang berhubungan dengan citra yang 

sebenarnya ingin disampaikan, yaitu integrated, high technology dan eco-

friendly.   

Beliau menyatakan bahwa logo dan brand ini bermasalah. Dengan 

branding yang bermasalah, maka logonya juga bermasalah, karena 

branding dan logo saling berkaitan. Branding itu bungkus luar, yang 

merubah pandangan orang terhadap tampilan fisiknya, tapi tidak merubah 

kualitas produknya.  

  Pada dasarnya, branding itu penting bagi sebuah perusahaan seperti 

yang dikatakan Alina Wheeler dalam bukunya Designing Brand Identity, 

serta kasus-kasus perusahaan seperti Apple, Garuda Indonesia, Coca Cola, 

yang telah sukses dengan branding-nya. Perusahaan dengan sistem B to C 
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(Business to Customer) maupun B to B (Business to Business) seperti PT 

Agro Restu ini, tetap berada di bawah naungan sebuah paham bahwa 

branding itu penting, karena baik B to C maupun B to B, keduanya tetap 

sebuah perusahaan. 

4. Prof. Drs. Yongky Safanayong, dosen dan Ketua Jurusan Desain 

Komunikasi Visual, FDTP, Universitas Pelita Harapan (2002-2012) 

Pandangan logo sudah berubah dari jaman dahulu sampai sekarang ini, 

terlebih sejak terjadinya krisis ekonomi global sejak tahun 2008. 

Keberadaan logo menjadi dipertanyakan karena biaya jasanya yang cukup 

besar. Namun, sebenarnya apa itu arti dari logo pada dasarnya. Logo tidak 

hanya sebuah gambar, tulisan maupun warna, tidak hanya itu. Logo pada 

akhirnya memiliki tujuan yang mengarah pada marketing.  

Dari segi corporate identity, logo merupakan salah satu bagian dari 

pencitraan sehingga menjadi bagian dari citra perusahaan. Dari kasus PT 

Agro Restu ini, dapat disimpulkan bahwa logo dan brand yang dimilikinya 

tidak merepresentasikan citra yang sesungguhnya, citra perusahaan itu 

sendiri. Secara visual, logonya pun terlihat seperti ketinggalan jaman, 

padahal logo yang baik mengikuti jaman. Tidak ada logo yang baik juga 

logo yang jelek. Yang ada adalah logo yang benar dan tidak benar. Logo 

PT Agro Restu tidak bisa dibilang jelek namun lebih tepat bila dikatakan 

sebagai logo yang tidak benar, tidak sesuai, tidak pantas untuk sebuah 

perusahaan seperti PT Agro Restu yang terbilang sudah berjalan cukup 

serius. Typeface yang digunakan juga tidak sesuai, yakni Broadway, yang 
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memberi kesan vintage dan lebih mengarah pada fashion. Typeface seperti 

ini berkesan terlalu bold, berat sehingga tidak sesuai dengan citra PT Agro 

Restu. 

 

 

 

Untuk masalah B to B (Business to Business) yang kasusnya banyak 

pengusaha yang kurang memperhatikan desain dan visual perusahaan, 

beliau berpendapat bahwa inilah saatnya kita sebagai desainer memberikan 

edukasi kepada mereka akan logo dan juga sebuah brand.  

5. Bapak Leonardo Widya, dosen Jurusan Desain Komunikasi Visual,  

Universitas Pelita Harapan  

Menurut beliau, logo dari PT Agro Restu kurang menjual serta tidak 

mencerminkan citra perusahaannya. Tampilan situsnya pun tidak 

mencerminkan citra perusahaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan 

kata-kata yang tertulis pada situsnya yang mengutamakan profesionalisme 

dan kualitas yang baik. Secara visual, tidak ada kesan Indonesia dari logo 

ini, padahal ada baiknya kita sebagai desainer membuat sebuah kesan 

Indonesia yang merepresentasikan bahwa PT Agro Restu merupakan 

produk lokal (produk Indonesia). 

6. Bapak Joni Nurbudi, dosen Fakultas Desain Komunikasi Visual, Jurusan 

Desain Grafis,  Universitas Multimedia Nusantara  

Gambar 3.15 Letter Mark dari Logo PT Agro Restu Sebelumnya 
(sumber : http://www.agrorestu.com) 
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Menurut beliau, logo dan branding dari PT Agro Restu, tidak 

mencerminkan citra perusahaannya, tidak mencerminkan human resource 

yang profesional, high technology dan good quality of nature. Brand 

adalah tampilan fisik dan logo adalah sebuah muka, maka penting bagi PT 

Agro Restu untuk memiliki brand dan logo yang baik sehingga bisa 

dikenal baik oleh masyarakat dan semua kliennya, terlebih untuk calon 

klien perusahaan ini. 

7. Bapak Christo Wahyudi, dosen Fakultas Desain Komunikasi Visual, 

Jurusan Desain Grafis,  Universitas Multimedia Nusantara  

 Menurut beliau, logo dan brand dari PT Agro Restu terlihat tidak 

profesional, tidak mencerminkan citra perusahaan ini. Kesan high 

technology yang ingin disampaikan harus dipahami dan dianalisa, seperti 

apa high technology yang dimaksud, sampai seberapa canggih perusahaan 

ini ingin dikenal.  

8. Bapak Andrea Oke, dosen dosen Jurusan Desain Komunikasi Visual,  

Universitas Pelita Harapan  

 Menurut Bapak Andrea Oke, logo yang baik mampu merepresentasikan 

perusahaannya seperti apa. Tidak ada logo yang bagus dan tidak ada logo 

yang jelek. Yang perlu diperhatikan adalah apakah logo ini representatif 

atau tidak. Perusahaan Business to Business membutuhkan branding yang 

baik, terlebih di kala mereka ingin presentasi kepada calon klien atau klien 

baru. Logo dan brand yang baik memberikan kesan pada perusahaan 

bahwa ia terus update dan berkembang.    
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 PT Agro Restu sendiri belum mencerminkan citra perusahaannya dengan 

baik. Setelah melihat tampilan situs perusahaan ini, Bapak Andrea Oke 

pun tidak menyangka bahwa PT Agro Restu adalah perusahaan yang 

cukup besar dan mampu menjual produknya sampai keluar negeri. Logo 

dan brand dari PT Agro Restu belum merepresentasikan citra 

perusahaannya. 

3.4. Konsep Desain 

3.4.1. Proses Desain I 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marketing Director dari PT Agro Restu, 

perusahaan ini menginginkan sebuah brand yang dapat mencerminkan tiga kata 

berikut ini, yaitu integrated, eco-friendly, trust dan profesional. PT Agro Restu 

ingin menampilkan citranya yang eco-friendly dengan memperhatikan dampak 

lingkungan dari hasil produksinya dan proses produksi, trust dengan tingkat 

kepercayaan yang tinggi yang timbul dari masyarakat bahwa produk hasil PT 

Agro Restu adalah produk yang sehat, integrated dengan memiliki integritas 

dalam menjaga mutu dan kualitas produk dan yang terakhir adalah profesional 

dengan menjaga profesionalisme dalam menangani konsumen, ketepatan waktu 

dalam segala proses kinerja perusahaan. 

PT Agro Restu mendukung terciptanya kelestarian lingkungan. Kata eco-

friendly menjadi bagian dari branding yang diinginkan oleh PT Agro Restu dalam 

pencitraannya. Terkait dengan isu lingkungan, bahan mentah kelapa sawit dan 

kelapa yang diambil dari pohon kelapa sawit dan pohon kelapa tidak akan 

merusak ekosistem pohon kelapa sawit dikarenakan pohon ini bersifat replanting 
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bilamana buahnya akan tetap tumbuh dengan sendirinya. PT Agro Restu juga 

memiliki visi dan misi perusahaan yaitu ingin menjadi perusahaan terbaik di 

Indonesia, khususnya pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini dan dapat 

memenuhi standarisasi permintaan dari konsumen. Pencitraan inilah yang menjadi 

kunci dalam proses perancangan ulang logo dari PT Agro Restu. 

Berdasarkan buku Designing Logos karangan Jack Gernsheimer (2008), 

desainer dapat membantu klien untuk mengemukakan ide mereka akan brand atau 

logo yang diinginkan secara lebih detail dengan memberikan nilai pada beberapa 

kata sifat yang disediakan. Penulis pun melakukan cara ini kepada PT Agro Restu 

dengan memberikan sejumlah kata sifat, yaitu sophisticated, lighthearted, 

reserved, lively, progressive, traditional, dynamic, simple, complex, masculine, 

feminime, strong, placid, powerful, responsible dan friendly. Penulis memberikan 

kesempatan kepada pihak PT Agro Restu untuk memberikan nilai pada masing-

masing kata sifat ini dengan indikasi angka 0 sampai 10. 

Dari penilaian kata sifat ini, PT Agro Restu memberikan nilai yang cukup 

tinggi yaitu delapan, pada kata sifat lively, dynamic, simple, strong, powerful dan 

nilai paling tinggi yaitu sembilan pada kata responsible dan friendly. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa PT Agro Restu menginginkan citra yang bersahabat dan 

terlihat bertanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah sebuah profesionalisme 

perusahaan. Selain itu, perusahaan ini ingin dikenal sebagai perusahaan yang kuat, 

Bagan 3.6  Penilaian Kata Sifat yang diisi oleh PT Agro Restu  
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pernuh semangat, dinamis, hidup namun tetap simpel (visualisasinya simpel, tidak 

rumit). 

3.4.1.1. Moodboard 

Untuk mempermudah penulis dalam memvisualisasikan konsep desain 

yang berangkat dari kata-kata sifat seperti lively, dynamic, simple, strong, 

powerful, responsible dan friendly, dan kata benda seperti kelapa, kelapa 

sawit, pabrik, bisnis, perusahaan dan sebagainya, penulis membuat sebuah 

moodboard. Moodboard sangat berguna dan membantu penulis dalam 

memvisualisasikan konsep desain dengan gambaran-gambaran yang 

mampu mencerminkan kata sifat dan kata benda yang merepresentasikan 

dengan PT Agro Restu. Moodboard ini merupakan salah satu bekal penulis 

dalam mendesain dan membuat logo juga berbagai aplikasinya.  

 Semakin kaya jumlah gambar yang muncul pada moodboard, 

semakin baik pula bagi penulis untuk mengembangkan ide-ide dalam 

mendesain logo PT Agro Restu. Gambar yang merepresentasikan PT Agro 

Restu bisa bersifat literal (menjelaskan secara langsung) maupun bersifat 

metafor (perumpamaan). Keywords atau kata kunci yang penulis gunakan 

dalam membuat moodboard ini adalah profesional, palm and coconut, 

powerful, bisnis, responsible (bertanggung jawab), strong (kuat), dynamic 

(dinamis), eco-friendly, industri, manufacture, trust (terpercaya), friendly 

(bersahabat), simple (sederhana) dan lively (hidup). 
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 Dari kumpulan gambar ini, terbentuklah moodboard. Dari 

moodboard inilah, penulis mulai berpikir akan bentuk, konsep, makna, 

juga color scheme atau skema warna yang sesuai untuk desainnya.  

3.4.1.2. Sketsa 

Penulis membuat sebuah mind mapping yang cukup memudahkan penulis 

dalam menentukan gambaran apa saja yang ingin dibuat untuk 

menuangkan ide-ide penulis ke atas kertas. Mind mapping ini merupakan 

bentuk sederhana dari moodboard yang sudah dibuat sebelumnya. 

 

  

 

Gambar 3.16 Moodboard untuk desain logo PT Agro Restu 
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  Sebelum menuangkan ide kedalam bentuk digital, penulis 

membuat sketsa manual terlebih dahulu dengan pensil. Sketsa ini berwarna 

hitam putih agar penulis fokus pada bentuk dasarnya. Penulis berangkat 

dari kata sifat dan kata benda yang telah dijabarkan pada moodboard juga 

mind mapping untuk dijadikan patokan dalam konsep desain logo itu 

sendiri. Berikut gambaran sketsa logo yang penulis buat.  

Gambar 3.17 Mind Mapping untuk desain logo PT Agro Restu 
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Pada sketsa tahap pertama, penulis mencoba menuangkan segala ide 

yang berasal dari moodboard dan mind mapping yang telah dibuat. Banyak 

dari sketsa penulis yang menggambarkan segitiga, karena penulis 

berangkat dari kata strong, powerful dan profesional, yang dikaitkan 

penulis dengan makna gunung (gunung berbentuk dasar segitiga) dimana 

gunung merupakan sesuatu yang kokoh, kuat dan menjulang tinggi ke atas, 

yang mampu menganalogikan profesionalisme dan kekuatan.  

Sketsa tahap kedua, penulis mencoba mengembangkan ide dari dua 

kata yang diberikan nilai tertinggi oleh pihak PT Agro Restu yaitu friendly 

dan responsible. Dua kata ini lebih menunjukkan sisi keramahan dan 

Gambar 3.18 Sketsa Tahap Pertama 
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kerendahan hati perusahaan yang ingin memberi kesan bersahabat namun 

bertanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis menggambarkan bentuk yang lebih ringan, dalam arti tidak 

kaku, lebih banyak garis lengkung dibandingkan dengan sketsa pertama. 

Bentuk lingkaran ini sendiri terinspirasi dari bentuk buah kelapa juga 

melambangkan sesuatu yang terus berputar, sehingga perusahaan ini terus 

maju menjadi perusahaan yang lebih baik.  

 

 

 

  

Gambar 3.19 Sketsa Tahap Kedua 

Gambar 3.20 Sketsa Tahap Kedua (bentuk infinity, sesuatu yang tidak 
terbatas, tidak berujung, bisa dibilang abadi) 
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Pada tahap ketiga, penulis semakin fokus pada bentuk yang organik 

untuk lebih menonjolkan sisi friendly dan responsible. Dari kata friendly 

dan responsible yang mengartikan persahabatan, keramahan dan tanggung 

jawab merupakan sebuah sifat yang rendah hati namun profesional. Inilah 

tantangan penulis untuk membuat logo yang ramah, yang dapat 

menimbulkan perasaan senang dan nyaman, namun tetap profesional dan 

terpercaya. 

Penulis mulai dari bentuk infinity (tak terhingga) dengan alasan 

bentuknya yang melengkung membentuk dua lingkaran yang 

melambangkan sesuatu yang terus menerus berjalan, serta memperlihatkan 

sebuah koneksi atau hubungan antara dua bentuk lingkaran tersebut.  

Selain itu, penulis juga memberi gambaran akan daun kelapa yang 

Gambar 3.21 Sketsa Tahap Ketiga  
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memiliki ciri khas bentuknya yang lancip dan runcing dan penulis coba 

gabungkan dengan bentuk infinity maupun bentuk lingkaran. 

3.4.1.3. Proses Digital  

Setelah membuat gambar atau sketsa pada kertas, penulis mulai masuk 

pada tahap digital dimana penulis mengambil beberapa gambar sketsa 

yang berpotensi. Penulis membuat gambaran vektor dengan Adobe 

Illustrator. 

 

 

Gambar 3.22 Bentuk Dasar Konsep Segitiga (terinspirasi dari bentuk gunung) 

Gambar 3.23 Gambaran Logo dengan Konsep Segitiga (terinspirasi dari 
bentuk gunung) 
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  Konsep dari gunung ini sendiri adalah sesuatu yang kokoh, kuat, 

balance dan menjulang tinggi ke atas, seperti beberapa kata sifat yang 

dipilih oleh PT Agro Restu yaitu strong dan powerful. Garis yang dipakai 

tebal dan tegas dan bentuknya juga geometris. Penggunaan warna hijau 

karena melambangkan eco-friendly, peduli akan lingkungan sedangkan 

biru untuk melambangkan sebuah perusahaan yang terpercaya (trust). 

Warna yang bergradasi juga memberi kesan lebih mahal dan berkelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empat logo diatas pada intinya masih satu konsep dengan konsep 

segitiga (gunung), yaitu ingin menonjolkan sisi strong dan powerful, 

hanya saja keempat logo ini dimodifikasi dengan bentuk segi enam yang 

menyerupai bentuk wajik (berlian) juga bentuk wajik itu sendiri.  

Gambar 3.24 Gambaran Logo dengan Konsep Segitiga, Segi Enam dan 
Wajik atau Berlian 
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Selain gunung, penulis mencoba bentuk matahari untuk 

melambangkan kesan yang kuat dan bersinar. Matahari ini dibuat dalam 

bentuk yang geometris sehingga terkesan lebih kokoh dan powerful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Bentuk Dasar dengan Konsep Matahari 

Gambar 3.26 Gambaran Logo dengan Konsep Matahari 
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Konsep matahari ini juga berangkat dari kata sifat strong, powerful 

dan dynamic. Matahari yang menjadi bintang yang selalu menyinari bumi 

dan memberikan bumi kehidupan, merupakan sebuah simbol yang baik 

untuk mencerminkan sifat strong, powerful dan dynamic itu sendiri. 

Bentuknya geometris untuk mendukung kesan yang kokoh dan kuat dan 

penggunaan warna hampir sama dengan konsep gunung, yaitu hijau dan 

biru yang melambangkan eco-friendly dan trust. Penulis mencoba 

menggunakan warna cokelat untuk memberi kesan yang lebih hangat dan 

mengingat bisnis agro restu ini berhubungan dengan kelapa, yang adalah 

alam. 

Dari bentuk matahari dengan ujung yang lancip, penulis mencoba 

menggabungkan bentuk matahari dengan segi delapan dan 

menggabungkannya dengan bentuk bulat yang terinspirasi dari bentuk 

buah kelapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Bentuk Matahari, Segi 
Delapan dan Buah Kelapa 
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Penulis mulai mencoba memasukkan unsur kelapa mulai dari bentuk 

buah kelapa dan daun kelapa kedalam logo. Disamping kata strong dan  

powerful, ada kata lain yaitu friendly dan responsible, dan juga eco-

friendly yang ingin dijadikan citra PT Agro Restu. Hal ini membuat penulis 

menggambarkan logo yang lebih berkesan ramah dan menyenangkan, tapi 

tetap tegas dengan masih menampilkan elemen geometris, walaupun tidak 

sebanyak sebelumnya. Warna yang digunakan cokelat yang 

melambangkan kehangatan, keseriusan, alam dan hijau yang 

Gambar 3.28 Pengembangan Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Bentuk 
Matahari, Segi Delapan, Buah Kelapa dan Daun Kelapa 
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melambangkan peduli lingkungan (seperti yang sudah dibahas 

sebelumnya). 

Penulis memustukan untuk memilih kata friendly dan responsible 

sebagai kata sifat yang akan terkandung dalam gambaran logo Agro Restu, 

disertai dengan profesional dan eco-friendly, juga tak lupa tetap 

merepresentasikan PT Agro Restu yang berbisnis kelapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29 Pengembangan Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Bentuk 
Segi Enam, Daun Kelapa dan Bunga 

Gambar 3.30 Pengembangan Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan 
Bentuk Wajik (Berlian), Daun Kelapa dan Infinity 
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Gambar 3.31 Pengembangan Gambaran Logo dengan Konsep 
Penggabungan Bentuk Buah Kelapa dan Daun Kelapa  

Gambar 3.32 Pengembangan Gambaran Logo dengan Konsep Infinity  

Gambar 3.33 Pengembangan Gambaran Logo dengan Konsep Infinity, Wajik (Berlian), Daun Kelapa  
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Gambar 3.34 Pengembangan Gambaran Logo dengan 
Konsep Penggabungan Bentuk Infinity dan Bunga  

Gambar 3.35 Pengembangan Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Bentuk Infinity, 
Bunga dan Tekstur Cangkang Buah Kelapa  
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Dari beberapa pengembangan logo, penulis menyeleksi beberapa 

logo yang akan diajukan ke klien. Berikut empat logo yang dipilih oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36 Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Buah Kelapa, Daun Kelapa dan 
Tekstur Serabut Cangkang Buah Kelapa 

Gambar 3.37 Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Infinity dan Bunga 

Gambar 3.38 Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Infinity, Bunga dan Tekstur Serabut Cangkang 
Buah Kelapa 
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Keempat logo ini didasari dengan konsep bahwa logo ini akan 

merepresentasikan sebuah citra PT Agro Restu yang bersahabat, 

bertanggung jawab, peduli lingkungan (eco-friendly), profesional dan 

terpercaya. Disamping itu, tak lupa bahwa PT Agro Restu sendiri 

merupakan sebuah perusahaan sektor industri manufaktur yang 

memproduksi produk dari bahan dasar kelapa.  

Penulis memilih jenis typeface Akzidenz-Grotesk BQ (Medium) 

dengan alasan typeface ini adalah jenis sans serif yang berkesan lebih 

modern dan simpel dan warna abu-abu pada typeface ini mencerminkan 

sebuah perusahaan yang netral, dikarenakan perusahaan ini bersahabat, 

maka sikap netral sesuai dengan perusahaan ini. 

3.4.2. Proses Desain II 

Dari keempat logo yang telah diajukan ke klien, dari pihak klien meminta 

alternatif lain. Klien tidak memberikan opini secara jelas akan konsep dan 

komposisi desain dari logo ini, namun klien hanya menginginkan ide-ide lain. 

Gambar 3.39 Gambaran Logo dengan Konsep Penggabungan Segi Enam, Bunga dan Daun Kelapa 
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Dari penulis sendiri, penulis merasa keempat logo ini masih bisa dieksplorasi, 

khususnya untuk lebih memberikan pencitraan yang bertanggung jawab dan 

bersahabat. 

Berdasarkan buku Mendesain Logo, karangan Bapak Surianto Rustan, 

2009, bentuk segi empat dan lingkaran memiliki makna sempurna dan dapat 

diandalkan. Sebelumnya dari kata bertanggung jawab itu sendiri, menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1996, bertanggung jawab berarti 

berkewajiban menanggung; memikul tanggung jawab, menanggung segala 

sesuatunya. PT Agro Restu ingin dikenal sebagai perusahaan yang bertanggung 

jawab, berarti PT Agro Restu akan menanggung segala kewajiban yang akan 

wajib dilakukan PT Agro Restu.  

Orang yang bertanggung jawab dapat diandalkan karena ia mampu 

berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu yang wajib dilakukan olehnya. 

Begitu pula dengan PT Agro Restu, perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang 

dapat diandalkan. Dengan menghubungkan teori mengenai bentuk logo dari 

sumber buku Mendesain Logo, karangan Bapak Surianto Rustan, bentuk lingkaran 

dan segi empat memiliki arti dapat diandalkan. Maka dari itu, penulis mendasari 

bentuk logo yang penulis ekplorasi kembali dengan bentuk lingkaran dan segi 

empat. Penulis memulai lagi dengan proses sketsa, yang dilanjutkan dengan 

proses digital. 

Beberapa sketsa yang dibuat terinspirasi dari bentuk lambang recycle, 

karena PT Agro Restu juga ingin dikenal sebagai perusahaan yang peduli 

lingkungan. Selain itu, bentuk tangan yang seperti menampung juga menjadi 
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inspirasi, untuk menganalogikan arti bertanggung jawab yakni menanggung 

segala sesuatunya. Gambaran jabatan tangan juga menjadi inspirasi yang 

menganalogikan persahabatan dan kerjasama (memberi pesan bahwa PT Agro 

Restu bukanlah perusahaan yang ingin terlihat kuat dan berkuasa di mata publik, 

melainkan ingin terlihat bersahabat, mau merangkul dan menjalin hubungan baik 

dengan klien dan publik dan tetap bertanggung jawab serta profesional). 

3.4.2.1. Moodboard 

Sebelumnya, penulis sudah membuat moodboard yang telah dijabarkan 

pada pembahasan Proses Desain I, namun pada Proses Desain II ini 

penulis lebih memfokuskan moodboard pada beberapa kata yang dijadikan 

acuan dalam mendesain. Berikut gambaran moodboard-nya.  

 

 

 

Gambar 3.40 Moodboard untuk Mendesain Logo PT Agro Restu 
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Penulis fokus pada dua kata sifat yaitu bertanggung jawab dan 

bersahabat (friendly), lalu didukung dengan profesionalisme, integritas, 

peduli lingkungan serta tak lupa hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan 

sepetri kelapa, bisnis dan kerja sama. Bentuk dasar yang dibuat penulis 

adalah bentuk lingkaran dan segi empat, karena kedua bentuk ini memiliki 

arti dapat diandalkan dan berhubungan dengan sebuah perusahaan yang 

bertanggung jawab, seperti yang sudah penulis tuliskan sebelumnya.  

3.4.2.2. Sketsa 

Berikut beberapa sketsa yang penulis buat untuk menjadi langkah awal 

dalam membuat sebuah desain. Sketsa kali ini dibuat pada lembar 

milimeter blok, sehingga memudahkan penulis untuk lebih detail dalam 

memperhitungkan jarak dan komposisi elemen-elemen yang ada pada 

logonya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.41 Sketsa Logo PT Agro Restu 01 
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Gambar 3.42 Sketsa Logo PT Agro Restu 02 

Gambar 3.43 Sketsa Logo PT Agro Restu 03 
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Gambar 3.44 Sketsa Logo PT Agro Restu 04 

Gambar 3.45 Sketsa Logo PT Agro Restu 05 
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3.4.2.3. Proses Digital 

Dari sketsa yang telah dibuat, penulis mendesain logo ini ke proses 

digital, dengan menggunakan Adobe Illustrator CS5.5. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46 Logo PT Agro Restu 01 

Gambar 3.47 Logo PT Agro Restu 02 
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Gambar 3.48 Logo PT Agro Restu 03 

Gambar 3.50 Logo PT Agro Restu 05 

Gambar 3.49 Logo PT Agro Restu 04 
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