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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia terkenal sebagai penghasil kopi dengan kualitas terbaik dunia 

(Sukmana, 2014). Beberapa jenis kopi yang berasal dari beberapa daerah di 

Indonesia memiliki keunikan dan cita rasa khas tersendiri satu sama lain, 

membuat kopi dari Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan kopi yang 

berasal dari negara lain. Menurut situs National Geographic, Indonesia merupakan 

eksportir kopi terbesar ke tiga dibawah Brazil dan Vietnam. Namun, menurut situs 

Kompas, pada 15 Agustus 2014, posisi Indonesia telah disalip Kolombia yang 

sebelumnya berada 1 tingkat di bawah Indonesia dalam jumlah ekspor.  

Beberapa jenis kopi Indonesia berbeda sesuai asal daerah kopi tersebut. 

Jawa, Bali, Mandailing (Sumatera Utara), Gayo (Aceh), Toraja (Sulawesi), hingga 

Papua (Maharaja Coffee, diakses dari http://maharajacoffee.com, 12 Maret 2015, 

15.26). Kualitas tinggi dari kopi Indonesia ini dihargai mahal oleh produsen kopi 

dan sering disebut sebagai specialty coffee. Salah satu produsen biji dan bubuk 

kopi di Indonesia adalah Maharaja Coffee. Melalui proses seleksi yang ketat, 

Maharaja Coffee hanya mengolah kopi asli nusantara. 

Hal ini membuat produk Maharaja Coffee bernilai tinggi. Dengan 

demikian segmentasi pasar yang dituju merupakan penikmat kopi dengan kelas 

ekonomi menengah ke atas, CEO, eksekutif muda, dan juga turis asing terutama 

Asia. Produk Maharaja Coffee juga telah memasuki pasar retail, produk ini bisa 
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ditemukan di SOGO, Food Hall, Farmers Market, Kem Chick, dan beberapa 

tempat lainnya.  

Namun, visual kemasan Maharaja Coffee tidak sesuai dengan segmentasi 

dan harga yang ditawarkan. Menggunakan kemasan berwarna warni untuk 

membedakan jenis kopi dan label kopi yang justru hanya menggunakan foto 

pemandangan sesuai asal kopi. Warna kemasan dan label membuat kesan mahal 

kopi tersebut menjadi hilang. Penulis juga melakukan survei singkat untuk 

memvalidasi permasalahan yang ada pada kemasan Maharaja Coffee. Dari 13 

total responden, 12 diantaranya menyatakan bahwa kemasan Maharaja Coffee 

jauh dari kesan mewah dan meletakkan Maharaja Coffee diurutan terbawah dalam 

perbandingan kemasan. Responden juga menganggap kemasan menjadi hal 

penting dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Dengan 

kemasan yang ada saat ini, 9 responden tidak tertarik untuk membelinya karena 

dinilai tidak menarik. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat ulang desain visual kemasan 

Maharaja Coffee menjadi lebih menarik dan sesuai target sasaran.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan pada bagian sebelumnya, 

maka penulis dapat menarik rumusan masalah 

1. Bagaimana grafis permukaan kemasan Maharaja Coffee yang sesuai dengan 

segmentasi pasar dan harga yang diberikan? 

Perancangan Ulang..., Vanessa, FSD UMN, 2015



3 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian dan pembahasan dengan memilih kemasan 

Maharaja Coffee ukuran 200 gram. Kemasan tersebut meripakan kemasan dengan 

jenis kopi Specialty Coffee atau kopi asal Indonesia (Gayo, Jawa, Bali, 

Mandheling, Toraja, Papua, Gowa, Flores). Penulis hanya akan mendesain visual 

kemasan pada kemasan primer Maharaja Coffee. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Membuat desain grafis permukaan kemasan Specialty Coffee merek Maharaja 

Coffee yang baru, yang lebih menarik dan sesuai dengan target konsumen. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Dengan penelitian ini penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam desain 

dan dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan dalam pembuatan grafis permukaan 

kemasan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan usulan untuk desain 

grafis kemasan yang baru bagi Maharaja Coffee.  

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara 

mengumpulkan dan menerjemahkan data, teori, dan fenomena tersebut (Corbin 

dan Strauss, 2015, hlm. 2). Melalui metode ini, penulis melakukan penelitian 

terhadap suatu fenomena dan menghubungkannya dengan teori-teori yang sudah 

ada untuk menghasilkan desain yang sesuai. Observasi, wawancara, studi literatur 

dilakukan sesuai dengan teori metode kualitatif yang ditulis oleh Creswell (2003, 

hlm. 208).  
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1. Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang ada. 

Pengamatan dilakukan menggunakan alat indera, terutama pengelihatan. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui dan merekam fenomena. Dalam hal 

ini, observasi dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi tempat 

penjualan Maharaja Coffee di rak-rak supermarket yang bersebelahan dengan 

produk kopi lain. 

2. Wawancara 

Proses tanya jawab diajukan kepada pemilik Maharaja Coffee, Bapak 

Kasmito. Tanya jawab menyangkut segmentasi pasar dari produk Maharaja 

Coffee (umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, status ekonomi, lokasi) 

hal ini akan menjadi penting bagi penulis untuk menentukan jenis desain 

yang tepat dan sesuai dengan segmentasi pasar Maharaja Coffee. 

3. Studi Literatur 

Landasan teori didapatkan melalui studi kepustakaan, melalui buku, e-book, 

internet, jurnal ilmiah, dan artikel koran.  

1.7. Metode Perancangan 

Dalam menyusun laporan Tugas Akhir dan membuat visual kemasan baru bagi 

Maharaja Coffee sesuai dengan permasalahan diatas, penulis melakukan beberapa 

tahapan dalam perancangan: 

1. Identifikasi Masalah 
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Pada tahap ini penulis menemukan dan mengidentifikasi masalah dari 

kemasan Maharaja Coffee. Penulis melakukan observasi dan wawancara 

singkat untuk mengetahui segmentasi pasar Maharaja Coffee dan harga jual. 

Dari observasi dan wawancara tersebut penulis menemukan sebuah 

permasalahan yaitu kemasan yang tidak sesuai dengan segmentasi pasar dan 

harga yang tinggi. 

2. Pengumpulan Data 

Penulis melakukan observasi lebih lanjut terhadap lokasi dan kondisi tempat 

Maharaja Coffee dipasarkan. Dari data tersebut penulis dapat 

membandingkan kemasan kopi yang dipasarkan dan tipe pembeli yang ada 

pada supermarket. Studi literatur juga dilakukan untuk mendapatkan landasan 

teori mengenai perancangan kemasan, mulai dari warna, tipografi, foto 

ataupun ilustrasi. 

3. Konseptualisasi 

Brainstorming  dilakukan setelah mengetahui dan meneliti lebih lanjut 

mengenai segmentasi pasar Maharaja Coffee. Dilakukan dengan mengaitkan 

kata kunci kopi dan lainnya dengan warna, jenis huruf, foto atau gambar 

(ilustrasi). Eksplorasi ide yang berhubungan dengan kata kunci ditulis dalam 

bentuk mind map sehingga memudahkan untuk mengambil beberapa hal yang 

tepat dengan kemasan kopi tersebut. Setelah itu, dilakukan sketsa kasar untuk 

menentukan visual kemasan Maharaja Coffee, baik secara manual maupun 

digital. 
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4. Implementasi 

Perancangan visual kemasan dibuat menggunakan software Adobe Illustrator 

dan Adobe Photoshop. Dalam tahap ini penulis juga harus terus melakukan 

penyesuaian terhadap warna yang dicetak agar sesuai dengan apa yang 

diinginkan untuk kemasan. Implementasi akhir dari perancangan ini dibuat 

dalam media cetak. Penulis juga menyusun laporan berisi proses dari awal 

indentifikasi masalah hingga perancangan selesai, serta beberapa teori 

pendukung dari studi literatur yang penulis lakukan. 
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1.8. Skematika Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Skematika Perancangan 

 

 

Studi Pustaka: 

Buku, e-book, jurnal ilmiah, artikel. 

Insight: 

Maharaja Coffee mendapatkan usulan baru untuk 

visual kemasan yang baru sehingga lebih tepat 

sasaran dan memiliki kesan mewah dari kopi 

Indonesia. 

Tujuan: 

Mendapatkan visual baru bagi kemasan Maharaja 

Coffee yang sesuai dengan target pasar dan nilai 

produk. 

Rumusan Masalah: 

Bagaimana perancangan visual kemasan untuk 

Maharaja Coffee yang baru dan sesuai dengan 

target pasar produk juga harganya. 

 

 

Latar Belakang: 

Visual kemasan produk Maharaja Coffee yang 

tidak sesuai dengan target pasar dan nilai dari 

produk itu sendiri. 

 

Big Idea: 

Membuat perancangan visual 

kemasan Maharaja Coffee yang 

sesuai dengan target pasar.  

Teknik Visualisasi: 

Menggunakan foto, ilustrasi, 

tipografi yang disusun dengan 

hierarki yang tepat. 

Target Pasar: 

Masyarakat menengah ke atas usia 

20 – 60 tahun.  

Media: 

Cetak 
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