
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



34 
 

BAB III 

DATA PENELITIAN 

3.1. Popcorn Story 

PT. Kreasi Rasa Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

makanan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 oleh Henry Kho ini 

berlokasi di Jl. Raya Kelapa Dua, Ruko Blitz 1 B/23, Gading Serpong, Tangerang.  

 

Gambar 3.1 Logo Popcorn Story 

(Sumber: http://mypopcornstory.com/) 

 

Popcorn Story adalah sebuah produk PT. Kreasi Rasa Nusantara dengan 

segmentasi target market menengah dan ke atas. Ide untuk mendirikan Popcorn 

Story ini berawal dari tiga orang sahabat yang ingin mendirikan bisnis baru.  
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Nama Popcorn Story diambil dari peristiwa saat menonton yang 

mempunyai banyak cerita sehingga mereka ingin menyampaikan cerita saat 

makan popcorn tersebut.  

Untuk pendistribusian, Popcorn Story memiliki booth penjualan serta 

menyalurkan produknya melalui berbagai retailer serta agen.  

Sejak brand Popcorn Story berdiri tahun 2012, Popcorn Story mengalami 

penjualan yang kurang stabil. Hingga akhir 2013, omzet yang dihasilkan kurang 

lebih 70-80juta/bulan dengan produk popcorn mencapai 1000-3000 pcs/bulan.  

Dalam pembuatan produknya menggunakan 2 acuan yaitu: 

- Rasa 

Rasa produk harus lebih unggul dibanding kompetitornya 

- Harga 

Harga yang ditawarkan kepada konsumen harus mampu bersaing dan 

masuk akal sehingga konsumen tidak merasa rugi untuk membeli 

produk 

Acuan ini menjadi dasar proses pembuatan produk popcorn. Produk 

popcorn ini memiliki 7 rasa diantaranya original, caramel, greentea, jalapeno, 

cheese, chocomalt, dan tiramisu. 

Selama 1,5 tahun Popcorn Story berdiri, Popcorn Story memiliki 2 sistem 

penditribusian, yaitu: 

- Penjualan melalui outlet 

- Penjualan melalui retailer 
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Popcorn Story memiliki 5 outlet yang berlokasi di Mall Ciputra, Yesaya 

Reflexology (Tomang), Plaza Semanggi, Farmers Market Kelapa Gading, dan 

bandara Soekarno Hatta, serta beberapa retailer. 

3.1.1. Data Lapangan 

Perusahaan yang telah berdiri selama 2 tahun hingga saat ini telah melebarkan 

usahanya ke luar kota. Pelebaran usaha ini dengan menggunakan jasa retailer 

yang ada di luar kota. Jumlah karyawan Popcorn Story ini terdiri dari 20 

karyawan dan 11 karyawan outlet/booth. Pendistribusian produk ini dilakukan 

dengan menggunakan armada sendiri berupa mobil van dan motor untuk pesan 

antar.  

Penulis melakukan observasi terhadap lokasi outlet yang berlokasi di Mall 

Ciputra, bandara Soekarno Hatta, dan Farmers Market Kelapa Gading. 

Pengamatan yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi outlet 

penjualan paling ramai di Mall Ciputra karena lokasi yang lebih strategis 

dibanding outlet yang lainnya. Suasana outlet penjualan pada hari kerja bisa 

dibilang kurang ramai, namun bila akhir pekan konsumen dan tingkat keramaian 

meningkat. 
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Gambar 3.2 Outlet Popcorn Story 

(Sumber: Penulis) 

 

Gambar 3.3 Produk Popcorn Story 

(Sumber: Penulis) 

 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, outlet penjualan Popcorn 

Story cukup menarik perhatian, namun kurang mampu menciptakan rasa 

penasaran untuk membeli produk. Hal ini disebabkan karena desain logo yang 

kurang menunjang dan tidak menggambarkan produk yang dijual. Logo Popcorn 

Story ini tidak menerapkan syarat logo yang baik yaitu, simpel, unik, sistematis, 
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tidak adanya kesatuan desain antara elemen-elemennya, sehingga kesatuan tidak 

terbentuk. Akibatnya logo Popcorn Story tidak mudah diingat. 

Selain logo yang kurang menggambarkan produk, desain outlet antara 

masing-masing tempat masih berbeda-beda dan kurang memiliki keseragaman. 

Hal ini membuat brand Popcorn Story kurang diingat oleh konsumen dan calon 

konsumen. Tidak adanya desain dan konfigurasi logo yang konsisten menjadi 

penghambat brand Popcorn Story mencapai potensi maksimal. 

Sebagai bahan pertimbangan perkembangan perusahaan Popcorn Story 

maka dilakukan analisa lebih jauh berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan 

dari Popcorn Story. Observasi dan analisa yang dilakukan ini memberikan hasil 

antara lain.  
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Bagan 3.1 Hasil SWOT 
(Sumber: http://www.notcot.com/, http://www.skylee.tv/) 
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Bagan diatas menunjukan bahwa ancaman utama yang dihadapi oleh 

Popcorn Story terutama berasal dari tingginya jumlah kompetitor dan bagaimana 

Popcorn Story adalah nama yang belum lama muncul dibandingkan dengan 

pesaing-pesaingnya. Bagan diatas juga menunjukkan adanya kemungkinan bagi 

Popcorn Story untuk menggunakan kekuatannya seperti harga yang cukup 

bersaing dan banyaknya varian rasa yang ditawarkan yang ia miliki sebagai daya 

tarik utama. Kesempatan juga dimiliki oleh Popcorn Story untuk melebarkan 

usahanya ke berbagai wilayah.  

Target dari Popcorn Story ditentukan secara lebih spesifik berasal dari 

kelas menengah dan ke atas, serta rela mengeluarkan biaya tambahan untuk 

kualitas yang terjamin. Positioning dari Popcorn Story sendiri akan disesuaikan 

dengan target market yang diinginkan yaitu sebagai penyedia popcorn gourmet di 

Indonesia dengan harga yang terjangkau dan terutama menjunjung tinggi 

kualitasnya. 

Untuk dapat dengan maksimal memanfaatkan kekuatan dan kesempatan 

yang dimiliki oleh Popcorn Story serta menarik sasaran pelanggan yang 

diinginkan diperlukan suatu desain logo yang efektif. Konsep yang sesuai perlu 

direncanakan bagi kebutuhan desain ini. Gambaran lebih lanjut akan kebutuhan 

dari Popcorn Story dapat ditemukan dengan melakukan beberapa langkah 

metodologi pengumpulan data tambahan. Tahap ini terdiri dari wawancara dengan 

pemilik PT. Kreasi Rasa Nusantara, observasi lapangan mengenai kompetitor dari 

Popcorn Story, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

Popcorn Story. 
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3.1.2. Wawancara dengan Pemilik PT. Kreasi Rasa Nusantara 

Sebagai awal pengumpulan data penelitian dilakukan sebuah wawancara dengan 

pemilik perusahaan Popcorn Story, Henry Kho sebagai sumber data kualitatif 

primer. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara utuh 

mengenai PT. Kreasi Rasa Nusantara sebagai sebuah perusahaan, dan terutama 

mengenai Popcorn Story. 

Wawancara dengan Bapak Henry menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 

Kreasi Rasa Nusantara sebagai perusahaan sebenarnya berjalan dengan baik. 

Jumlah konsumen sejauh ini juga menunjukkan kekuatan bisnis Kreasi Rasa 

Nusantara sebagai penyedia makanan ringan. 

Popcorn Story memang produk pertama yang dikeluarkan oleh PT. Kreasi 

Rasa Nusantara yang menjadi awal penjualan yang diharapkan akan 

memunculkan produk makanan ringan lainnya di masa depan. Tanggapan dan 

respon dari konsumen Popcorn Story beberapa mengungkapkan bahwa image 

Popcorn Story kurang dikenal dimasyarakat, sementara kualitas rasa sendiri 

sebenarnya tidak kalah jika dibandingkan dengan kompetitornya. 

Jumlah kompetitor dengan segmentasi lebih tinggi yang terus bertambah 

juga menjadi salah satu alasan yang membuat Bapak Henry menganggap prospek 

PT. Kreasi Rasa Nusantara tidak berkembang. Ini menjadi alasan kuat pentingnya 

logo sebagai identitas dari Popcorn Story untuk perlahan membangun dan 

memperluas bisnisnya sehingga image Popcorn Story lebih dikenal oleh 

masyarakat. 
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Popcorn Story diinginkan dapat menonjolkan kualitas terbaik dalam segi 

penyedia makanan ringan. Bahan baku yang terjamin ini akan ditonjolkan dari 

berbagai segi seperti harga dan varian rasa yang exotic, serta service yang lebih 

baik. 

Bapak Henry juga menambahkan pentingnya segi desain baik dalam hal 

tampilan produk serta logo dari suatu perusahaan. Konsep yang lebih simpel dan 

kualitas yang dijunjung tinggi akan menjadi daya tarik utama dari Popcorn Story 

bagi konsumen, sehingga logo yang akan diciptakan diharapkan dapat 

mencerminkan hal-hal ini. Logo dan konsep kreatif yang akan dibuat memegang 

peranan penting dalam menentukan kesuksesan Popcorn Story sebagai entitas 

bisnis. 

3.1.3. Survey/Kuisioner 

Perancangan konsep dan karya yang tepat memerlukan data dan penelitian yang 

dapat mendukung proses pembuatan karya. Penyebaran kuisioner adalah salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data pendukung yang 

lengkap. 

Kuisioner yang disebarkan berupa beberapa pertanyaan tentang Popcorn Story 

yang diharapkan dapat memberi data pendukung lebih lengkap. 
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Hasil survey dijabarkan lebih jelas melalui diagram dibawah ini: 

Cemilan yang Paling digemari

Popcorn

Chiki

Biskuit

Nachos

Snack

Burger

 

Gambar 3.4 Hasil Survey I 

(Sumber: Penulis) 

 

Dari 50 responden memilih cemilan yang paling digemari adalah popcorn. 

Hasil survey mengatakan bahwa 90% responden memilih popcorn, 12% 

responden memilih chiki, dan yang lainnya memilih biskuit, nachos, snack, dan 

burger. 
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Tentang Popcorn Story

Tahu

Tidak Tahu

 

Gambar 3.5 Hasil Survey II 

(Sumber: Penulis) 

 

58% responden tahu tentang adanya brand Popcorn Story. Akan tetapi 

responden yang tidak mengetahui juga terhitung banyak.  

 

Gambar 3.6 Hasil Survey III 

(Sumber: Penulis) 
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14% responden mengatakan logo menarik, 54% responden mengatakan logo 

tidak menarik, serta 32% responden mengatakan logo kurang menarik. 

 

 

Gambar 3.7 Hasil Survey IV 

(Sumber: Penulis) 

 

Sebanyak 88% responden mengatakan logo tidak mudah diingat, 4% 

responden mengatakan logo mudah diingat, 8% responden mengatakan lumayan. 
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Gambar 3.8 Hasil Survey V 

(Sumber: Penulis) 

 Dari data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa desain logo Popcorn Story 

memiliki banyak kelemahan dan perancangan ulang logo baru diharuskan dapat 

menarik perhatian, simpel, dan mampu menyampaikan ide dan pesan yang 

dimiliki oleh produk Popcorn Story. 

3.1.4. Riset Kompetitor 

Popcorn Story sebagai penyedia makanan ringan seperti popcorn dengan 

segmentasi pasar menengah ke atas memiliki kompetitor yang sejenis dengan 

target market yang sama. Perusahaan yang berdiri lebih awal tentunya akan 

memiliki sejumlah keunggulan bila dibandingkan dengan Popcorn Story. 
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Gambar 3.9 Logo Planet Popcorn  

(sumber: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash4/252907_225125667506175_632147_n.jpg) 

 Planet Popcorn adalah penyedia makanan ringan seperti popcorn yang 

berdiri pada tahun 2010. Planet Popcorn memiliki 9 cabang berupa booth, 

counter, dan store yang berlokasi di Mall Taman Anggrek, Summarecon Mall 

Serpong, Mall Kelapa Gading, Kota Kasablanka Mall, Lippo Mall Kemang, 

Gandaria City Mall, Puri Indah Mall, Emporium Pluit Mall, dan Foodhall Plaza 

Senayan. Produk popcornnya memiliki 3 jenis kemasan yaitu bucket, mini, dan 

pack. Rasa yang terdapat pada popcorn ini ada 7 macam, yaitu original, caramel, 

seaweed, cheese, coffee, kimchi, dan wasabi. Harga yang ditawarkan oleh Planet 

Popcorn berkisar antara 33.000 rupiah – 60.000 rupiah. 

 Dari segi desain, Planet Popcorn memiliki logo berwarna kuning dengan 

gambar planet yang sudah berhasil menggambarkan sebuah ide di dalamnya. 

Secara keseluruhan, logo Planet Popcorn dapat menarik perhatian. 
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Gambar 3.9 Outlet Planet Popcorn  
 (Sumber: Penulis) 

Dari segi promosi, Planet Popcorn memiliki kegiatan promosi yang baik. Planet 

Popcorn berusaha memaksimalkan media sosial twitter, Instagram, Facebook, 

serta website yang dijadikan sarana informasi. 

Faktor 
Pembanding 

Popcorn 
Story 

Planet 
Popcorn 

Tahun Berdiri  2012  2010 

Jumlah Rasa 
Produk 

7  7 

Harga  20.000‐25.000  33.000‐60.000 

Target Market 
(usia) 

Remaja Usia 18‐
25 

Remaja Usia 18‐
25 

Target Market 
(kelas ekonomi) 

A‐B A‐B

Total Booth 
Penjualan 

5 10

Desain Logo x v

Desain Booth  x  v 

Aktifitas Promosi  v  v 

 

Keterangan  V = Baik 

    X = Kurang Baik 

Bagan 3.2 Tabel Pembanding 

(Sumber: Penulis) 
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3.1.5. Studi Visual 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Logo Planet Popcorn  
 (Sumber: http://s3.amazonaws.com/save22.com-retailer-banner-picture/planet_popcorn.png) 

Planet Popcorn merupakan salah satu kompetitor, dari segi warna memakai 

warna hangat seperti orange. Dalam  logo terdapat bentuk tajam yang 

digambarkan seperti ledakan.  Terdapat icon yang menyerupai planet. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Logo Planet Popcorn  
 (Sumber: http://www.motorz.tv/wp-content/uploads/2010/01/popcorn-hour-logo.gif) 

 

Popcorn Hour, dari segi warna memakai warna primer seperti merah, biru, 

kuning. Dalam  logo terdapat bentuk popcorn, serta menggunakan tipografi yang 

dinamis. 
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Gambar 3.12 Logo Popcorn 

(Sumber: http://www.itsryanlee.com/wp-content/uploads/2011/04/Popcorn.jpg) 

Logo Popcorn ini menggunakan variasi pada huruf O dan penggunaan 

bubble chat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Logo Popcorn Story 

(Sumber: http://mypopcornstory.com/) 

Logo lama Popcorn Story ini menggunakan warna hangat yaitu warna 

kuning dan coklat. Logo ini hanya menggunakan tipografi. 

Gambarr-gambar logo di atas  merupakan logo-logo popcorn yang ada serta 

logo kompetitor. Pada gambar pertama, logo popcorn terlihat lebih simpel dengan 

warna orange, hitam, dan putih. Pada logo kompetitor ini lebih menggunakan 

gambar  ikon yang menggambarkan logo dan makna dari brand itu sendiri, tetapi 

tidak menggambarkan konsep mereka yang menawarkan popcorn terbaik di 
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Indonesia, serta popcorn sedangkan logo kedua tampak lebih berwarna dengan 

gambar popcorn dan perpaduan warna merah, kuning, dan biru, serta tulisan yang 

lebih dinamis yang tidak terlihat kaku. Pada gambar ketiga tampak adanya 

modifikasi tipografi dan background, terdapat gambar bubble chat dan perubahan 

pada huruf O, pada background biru terlihat bentuk tajam-tajam yang memberi 

kesan meledak karena pop. Pada logo awal Popcorn Story digunakan warna 

kuning dan coklat, tipografi yang digunakan tampak kaku.  

Dari studi visual tersebut dapat ditarik kessimpulan yaitu logo yang 

digunakan kebanyakan berwarna ceria yaitu kuning, orange, biru, merah. Font 

yang digunakan cenderung dinamis. Bentuk dan icon yang digunakan kebanyakan 

berbentuk popcorn itu sendiri. 

Logo popcorn yang ada memiliki prinsip desain yang menganut teori 

keseimbangan, titik berat, dan kesatuan. Perancangan ini juga dibuat dengan 

prinsip desain yang mengatakan suatu logo harus memiliki kesatuan dan 

keseimbangan.  

3.2. Mind Mapping 

Pembuatan desain karya logo akan dimulai dengan pembuatan perencanaan 

konsep kreatif. Hal ini diawali dengan pembuatan mind map sebagai penjabaran 

pola pikir untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum dari topik yang akan 

dibicarakan. 
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Gambar 3.14 Mind Mapping 
 (Sumber: Penulis) 

Mind mapping tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis popcorn, sejarah Popcorn 

Story, keunggulan yang ditawarkan produk, serta permasalahan yang muncul 

seperti kurangnya brand awareness dari masyarakat sehingga dibuat perancangan 

logo sebagai identitas visual dari Popcorn Story. 
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3.3. Konsep Kreatif 

Pembuatan mind map membawa kita kepada gambaran konsep kreatif yang akan 

digunakan dalam perancangan desain logo Popcorn Story. Penjabaran pola pikir 

menghasilkan sebuah konsep kreatif yaitu bagaimana menghasilkan sebuah desain 

logo sebagai identitas utama dari Popcorn Story yang dapat mencerminkan citra 

kebersamaan dan kehangatan karena harga yang terjangkau, serta imajinatif 

karena menggambarkan “Story”. Penggambaran konsep ini diambil berdasarkan 

popcorn yang dapat bercerita, dengan adanya popcorn ini cerita seru bisa muncul 

tiba-tiba dan dimana saja. 

 Perancangan desain ini akan dibuat struktur dasar logo yang dibuat 

menggunakan penggabungan dari logogram dan logotype sebagai satu kesatuan 

bentuk untuk menghasilkan bentuk yang simpel dan mudah diingat, serta mudah 

diidentifikasi. Bentuk dan kesatuan logo akan menggambarkan kebersamaan, 

kehangatan, dan simpel. 

 Menurut hasil kuisioner yang telah penulis sebarkan, didapat hasil bahwa 

logo masyarakat menggemari cemilan Popcorn sebagai teman menonton dan 

berbagi, akan tetapi logo Popcorn Story ini kurang menarik dan sulit terbaca 

menurut komposisi peletakkan logo. Perancangan logo dilakukan berdasarkan 

referensi logo popcorn yang sudah ada dan melalui positioning yang ada, serta 

menggunakan teori dasar tentang prinsip desain yang mengatakan keseimbangan, 

proporsi, serta kesatuan logo. 
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Dalam perancangan logo, penggunaan tipografi dalam logo akan 

menggambarkan kesan dinamis karena popcorn yang bulat, huruf O pada 

“STORY” menggambarkan biji jagung yang merupakan bentuk dasar popcorn itu 

sendiri. Bubble chat dengan bentuk yang tajam menggambarkan ledakan “pop” 

yang berarti meledak dan tiba-tiba. Bubble chat itu sendiri menggambarkan 

obrolan atau interaksi antara dua pihak. 

Selain bentuk dasar yang mengacu kepada bentuk bubble chat didapatkan 

gambaran akan penggunaan warna dari logo yang akan dibuat. Konsep 

kehangatan dan kebersamaan yang ingin ditonjolkan oleh Popcorn Story dapat 

dikaitkan dengan teori makna warna. Dasar teori makna warna menunjukkan 

warna yang sesuai untuk melambangkan citra sederhana, hangat, dan kegembiraan 

adalah warna cokelat, warna kuning, dan warna putih.  

Pada logo terdapat bentuk topi penyihir sebagai lambang dari sebuah 

imajinasi yang bermacam-macam yang salah satunya adalah magic. Imajinasi 

yang diperoleh adalah suatu pecahan dari cerita-cerita yang bervariasi. 

Unsur desain lainnya yang akan digunakan pada logo adalah tipografi 

yang akan menggunakan jenis font sans-serif yang bulat untuk memberikan kesan 

dinamis. Eksekusi bentuk logo akan menggunakan gaya penggambaran yang 

simpel dan sederhana untuk memberikan kesan praktis sehingga menghasilkan 

logo yang sederhana tetapi tidak terkesan tua untuk mencapai target market.  

Perancangan Logo..., Tiffani, FSD UMN, 2014



54 
 

BAB 4 

KONSEP KREATIF 

4.1. Pengembangan Konsep 

Eksekusi pembuatan karya untuk mencapai tujuan utama yaitu merancang logo 

yang sesuai bagi Popcorn Story akan dimulai dengan pengembangan konsep 

secara matang yang dilakukan secara bertahap. 

4.1.1. Brand Positioning 

Proses kreatif dalam merancang logo Popcorn Story dimulai dari pencarian ide 

utama atau pesan yang ingin disampaikan dari produk yang dimiliki Popcorn 

Story sendiri. Proses ini seringkali juga disebut sebagai penentuan brand 

positioning. Proses mementukan brand positioning dimulai dari analisa 

mindmapping yang telah penulis buat pada bab 3 (halaman 47). 

Hasil mind mapping yang penulis dapat, terdapat beberapa data yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam menentukan nilai yang dimiliki brand Popcorn 

Story. Setelah mendapat hasil dari proses mind mapping, penulis kemudian 

melakukan brainstorming dari kata popcorn dan story yang merupakan dasar dari 

produk tersebut. 

Proses brainstorming dilakukan dengan menuliskan kata yang memiliki 

keterkaitan dengan sebuah kata popcorn dan story. Pada proses brainstorming  
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kata “popcorn”, penulis berusaha menemukan esensi apa yang dapat 

diambil menjadi bagian dalam pembentukan brand positioning.  Penulis memilih 

beberapa kata yang dianggap dapat menjadi unsur dalam brand positioning. Kata 

tersebut adalah bulat, popup, loncat, jagung, dan meledak. 

Proses selanjutnya adalah brainstorming dari kata “story”. Setelah 

melakukan proses brainstorming kata “story”, terdapat beberapa kata kunci yang 

penulis ambil. Kata kunci tersebut adalah cerita, imajinasi, dan obrolan. penulis 

ambil. Kata kunci tersebut adalah cerita, imajinasi, dan obrolan. 

 

Gambar 4.1 Proses Brainstorming “Popcorn” 

(Sumber: Penulis) 

 

Gambar 4.2 Proses Brainstorming “Story” 

(Sumber: Penulis) 
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Setelah menemukan kata-kata kunci yang dilakukan dalam proses 

brainstorming, penulis mencoba mencari ide apa yang bisa digunakan sebagai 

pesan dari produk Popcorn Story. Pada tahap ini penulis menggabungkan kata-

kata kunci yang didapat menjadi sebuah kalimat yang mengandung pesan 

terhadap konsumen produk Popcorn Story. Berikut beberapa positioning yang 

dirancang oleh penulis, produk Popcorn Story adalah: 

- Menemani setiap waktu luangmu 

- Share your story 

- Pop up your story 

- Ada cerita di setiap waktu 

Dari rancangan positioning yang telah penulis rancang, penulis 

menemukan satu kalimat yang dianggap paling cocok untuk mewakilkan produk 

Popcorn Story. Brand positioning yang dipilih adalah “Pop up your story”. Hasil 

brand positioning ini yang penulis jadikan sebagai ide utama dalam merancang 

visual logo Popcorn Story pada proses selanjutnya. 

4.1.2. Brand Value 

Brand value yang dimiliki oleh Popcorn Story ini adalah popcorn yang bisa 

memberikan cerita pada saat memakannya. Popcorn yang crunchy serta harga 

yang terjangkau menjadi keunggulan dari produk ini. 
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4.1.3. Konsep Perancangan Logo 

Perancangan logo dibedakan menjadi: 

 a. Jenis Logo 

 Jenis logo yang digunakan dalam perancangan logo berupa gabungan 

antara logogram serta logotype. Logotype yang digunakan yang 

berbentuk bulat atau lengkung untuk menggambarkan kesan dinamis. 

Contoh: Ford 

 b. Gaya Logo 

 Gaya logo yang Popcorn Story ini seperti  

 c. Pesan Logo 

 Pesan yang ingin disampaikan oleh Popcorn Story melalui logo ini 

adalah logo yang penuh imajinasi, dapat mengutarakan perasaan saat 

memakan popcorn, serta popcorn crunchy yang selalu menemani setiap 

saat dimana pun dan kapan pun. 

4.2. Konsep Visual Logo 

Perancangan logo Popcorn Story terdiri dari beberapa langkah yang membawa 

pada proses visualisasi logo.  
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Proses tersebut terbagi menjadi: 

4.2.1. Logogram 

Proses perancangan logo Popcorn Story dimulai dari perancangan sebuah 

logogram. Berdasarkan pertimbangan data yang penulis dapat dan literatur yang 

penulis kumpulkan, logo Popcorn Story belum memiliki sebuah logogram. 

Sehingga diharuskan membuat sebuat logo mengingat brand Popcorn Story 

belum memiliki tingkat awareness yang tinggi di masyarakat. Dengan adanya 

logogram, pengenalan suatu brand akan lebih mudah tersampaikan. 

Perancangan sebuah logogram diawali dengan proses brainstorming 

terlebih dahulu dari brand positioning yang dimiliki Popcorn Story. 

Brainstorming diawali penulis dari kata kunci Pop Up dan Story. Dari hasil 

brainstorming kata “Pop Up”, penulis mendapatkan beberapa kata yang dapat 

penulis kembangkan menjadi berbagai sketsa. Kata-kata tersebut adalah: 

- Tiba-tiba 

- Meledak 

- Loncat 

- Muncul 

- Timbul 
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Gambar 4.3 Proses Brainstorming Kata “Pop Up” 

(Sumber: Penulis) 

Sedangkan dari brainstorming kata Story, penulis juga mendapatkan 

beberapa kata yang dapat menjadi acuan pembuatan sketsa. Beberapa kata 

tersebut adalah: 

- Imajinasi 

- Cerita 

- Obrolan 

- Bubble chat 

- Magic  
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Gambar 4.4 Proses Brainstorming Kata “Story” 

(Sumber: Penulis) 

 Dari hasil brainstorming “Pop Up” dan “Story”, penulis menghasilkan 

beberapa sketsa manual tahap I. Sketsa tersebut merupakan rancangan awal 

penulis akan logogram Popcorn Story. Pada tahap ini, penulis menggambarkan 

esensi dari “meledak” melalui bentuk karakter popcorn yang bulat dan terkesan 

crunchy. Penulis juga menggambarkan esensi dari “Story” dalam bentuk ekspresi 

imajinasi dan obrolan. 

 Beberapa sketsa manual yang penulis rancang dan dapat dikembangkan, 

kemudian penulis ubah menjadi versi digital. Versi digital yang penulis bentuk 

masih merupakan rancangan tahap awal tanpa melalui proses penyempurnaan. 

Pada tahap ini, penulis menggunakan program adobe illustrator untuk 

memvisualisasikan versi digital dari sketsa logo Popcorn Story. Proses pemilihan 

warna diterapkan dengan dasar ingin menampilkan esensi “kehangatan” dan 

“kreatifitas”. 
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Dalam logo terdapat bubble chat dengan bentuk yang tajam 

menggambarkan ledakan “pop” yang berarti meledak dan tiba-tiba. Bubble chat 

itu sendiri menggambarkan obrolan atau interaksi antara dua pihak. 

Pada logo juga terdapat bentuk topi penyihir sebagai lambang dari sebuah 

imajinasi yang bermacam-macam yang salah satunya adalah magic. Imajinasi 

yang diperoleh adalah suatu pecahan dari cerita-cerita yang bervariasi. 

4.2.2. Logotype 

Proses perancangan logotype Popcorn Story, penulis mulai dengan mencari 

berbagai referensi jenis font yang mengandung esensi dinamis karena popcorn 

yang bulat dan crunchy, serta font yang menggambarkan story. Selain 

mengandung esensi dinamis dan crunchy dari produk, tipe font yang digunakan 

untuk menggambarkan story harus memiliki keluwesan dan tidak terkesan kaku. 

Berdasarkan literatur yang penulis pelajari, logotype dari Popcorn Story sangat 

tepat jika menggunakan tipe huruf dekoratif karena bersifat sangat dinamis dan 

tidak kaku. 

Dalam perancangan logo, penggunaan tipografi dalam logo akan 

menggambarkan kesan dinamis karena popcorn yang bulat, huruf O pada 

“STORY” menggambarkan biji jagung yang merupakan bentuk dasar popcorn itu 

sendiri 
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Gambar 4.5 Proses Pemilihan Tipe Font 

(Sumber: Penulis) 

 Dari 6 tipe font yang penulis jadikan sebagai referensi, penulis 

memutuskan untuk merancang huruf baru yang sesuai dengan logogram yang 

sebelumnya telah penulis rancang. Perancangan tipe huruf penulis mulai dari 

sketsa manual. 

Dalam buku  panduan terdapat jenis font Century Gothic yang digunakan 

untuk mendukung perancangan. Font yang dipilih adalah jenis font sans-serif 

yang tidak kaku karena konsep dari logo itu sendiri berkesan dinamis. 
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Gambar 4.6 Sketsa Perancangan  
(Sumber: Penulis) 

 

 

Gambar 4.7 Proses Sketsa Digital 

(Sumber: Penulis) 
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Gambar 4.8 Sketsa Manual Logotype 

(Sumber: Penulis) 

 Sketsa manual logotype kemudian penulis lanjutkan ke tahap digitalisasi. 

Pada proses ini penulis melakukan penyempurnaan bentuk dan juga mengatur 

jarak yang tepat antar huruf sehingga membentuk logotype yang nyaman dibaca. 

Penulis juga menambahkan elemen warna yang senada dengan elemen warna 

pada logogram. Logotype kemudian penulis gabungkan dengan logogram 

sehingga membentuk komposisi yang tepat diantara logogram dan logotype.  

Pada proses sketsa digital, penulis melakukan penyempurnaan bentuk 

melalui proses penegasan sketsa logogram. Hasilnya, sketsa manual kasar telah 

berubah menyerupai bentuk rapih dan siap dilanjutkan kepada proses selanjutnya.  
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Setelah mendapatkan hasil sketch digital logogram Popcorn Story, penulis 

melanjutkan dengan proses simplifikasi dari sketch digital logogram. Proses 

simpilifikasi bertujuan untuk memodifikasi dan menyederhanakan bentuk 

logogram yang telah dirancang menjadi sebuah bentuk yang simpel dan fleksibel 

dalam penggunaannya sebagai syarat logo yang baik.  

Pada proses selanjutnya, penulis juga mengimplementasikan warna orange 

pada logogram yang bertujuan membentuk kesan kreatif, energik, dan unik. Untuk 

penggunaan warna selanjutnya, penulis juga memberikan warna kuning yang 

memberikan kesan ceria. Serta warna coklat dan putih yang memberikan kesan 

kehangatan dan simplicity. 

 

Gambar 4.9 Logo Final Popcorn Story 

(Sumber: Penulis) 
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4.2.3. Konfigurasi Logo 

Kombinasi logogram dan logotype telah membentuk sebuah desain yang 

menarik perhatian, mudah diingat, dan menyampaikan pesan yang dimiliki 

produk. 

Beberapa alternatif desain logo Popcorn Story: 

 

Gambar 4.10 Alternatif Logo 

(Sumber: Penulis) 
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4.2.4. Warna Logo 

Selain bentuk dasar yang mengacu kepada bentuk bubble chat didapatkan 

gambaran akan penggunaan warna dari logo yang akan dibuat. Konsep 

kehangatan dan kebersamaan yang ingin ditonjolkan oleh Popcorn Story dapat 

dikaitkan dengan teori makna warna. Dasar teori makna warna menunjukkan 

warna yang sesuai untuk melambangkan citra sederhana, hangat, dan kegembiraan 

adalah warna cokelat, warna kuning, dan warna putih.  

4.3. Analisis Logo 

Logo baru yang dirancang penulis, memiliki elemen-elemen yang dirancang 

berdasarkan data yang penulis kumpulkan. Logogram yang penulis rancang 

merupakan hasil pengembangan dari ide utama yaitu Pop up Your Story. Atas 

dasar ini, maka logogram hasil rancangan penulis merupakan karakter popcorn 

yang dapat bercerita. Pada tahap ini, esensi bercerita, disimbolkan melalui bentuk 

bubble chat yang memiliki arti berinteraksi. 

Penggunaan tipografi dalam logo akan menggambarkan kesan dinamis 

karena popcorn yang bulat, bubble chat yang menggambarkan “Story” dan 

interaksi antara dua pihak yaitu perusahaan dengan  konsumen, serta huruf O pada 

“STORY” menggambarkan biji jagung yang merupakan bentuk dasar popcorn itu 

sendiri. Bubble chat dengan bentuk yang tajam menggambarkan ledakan “pop” 

yang berarti meledak dan tiba-tiba. 
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Pada logo terdapat bentuk topi penyihir sebagai lambang dari sebuah 

imajinasi yang bermacam-macam yang salah satunya adalah magic. Imajinasi 

yang diperoleh adalah suatu pecahan dari cerita-cerita yang bervariasi.  

Tipografi yang penulis gunakan adalah hasil pembuatan font sendiri yang 

merupakan simbolisasi dari bentuk popcorn itu sendiri yaitu bulat dan crunchy. 

Sedangkan pada huruf “Story” digunakan font yang telah dimodifikasi. Logotype 

yang dirancang sesuai dengan kepribadian target konsumen yaitu dinamis dan 

energik. 

Penggunaan warna orange menggambarkan kreatifitas dan keunikan yang 

merupakan simbolisasi dari anak remaja. Warna coklat menggambarkan 

kehangatan yang ingin ditonjolkan oleh Popcorn Story, serta warna putih yang 

menggambarkan simplicity atau kesederhanaan. 

4.4. Aturan Penggunaan Logo 

Dalam buku panduan aturan penggunaan logo dapat dijelaskan bahwa ukuran logo 

adalah 9x x 12x. Logo hanya boleh ditempatkan pada background putih dan 

hitam. Terdapat sebuah pedoman agar logo tidak terbentur dengan logo lain yang 

disebut minimum safe area, dimana X= 1/12 ukuran tinggi logo. Logo tidak 

diperbolehkan untuk diputar, diexpand, diberi bayangan, dihilangkan elemennya. 

Pada buku panduan terdapat supergraphic yang merupakan elemen pendukung 

yaitu berbentuk biji jagung, hanya boleh ditempatkan pada sisi kiri atas dan kiri 

bawah untuk mejaga konsistensi penggunaan logo. 
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4.5. Grafik Standar Manual 

Logo yang telah dirancang memiliki konfigurasi tertentu yang dapat digunakan 

agar logo Popcorn Story berjalan secara efektif. Seluruh konfigurasi logo diatur 

dalam sebuah buku Graphi Standar Manual yang penulis rancang. Di dalam buku 

ini terdapat sejarah, konsep logo, konfigurasi ukuran logo, jarak minimal logo 

dengan objek lain, contoh penggunaan logo yang diperbolehkan, contoh 

penggunaan logo yang salah, penggunaan jenis tipografi, supergrafik yang dapat 

digunakan, hingga penerapan logo pada kebutuhan perusahaan seperti kartu nama, 

seragam korporat, stationary, packaging, dan souvenir. 

 Super graphics merupakan elemen pendukung yang diambil dari huruf O 

pada Story yang menyerupai biji jagung itu sendiri. bentuk itu kemudian 

diperbanyak dan diatur ukurannya untuk mendapatkan kesan estetik. Super 

graphics ini hanya boleh digunakan pada ujung kiri atas dan ujung kiri bawah. 

 Pada penerapan aplikasi terdapat sebuah standing rack yang merupakan 

booth penjualan karena Popcorn Story sendiri menjual makanan ringan yang 

sudah siap dalam kemasan dan tidak ada penjualan di tempat. Sehingga desain 

standing rack hanya berupa booth. 

 Keberadaan GSM menjadi sangat penting karena mengatur peran logo 

agar mampu menyampaikan pesan dan citra brand dengan efektif, yang kemudian 

diharapkan mampu meningkatkan brand awareness Popcorn Story. 
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 GSM memiliki dimensi panjang sebesar 25 cm dan lebar sebesar 18,5 cm 

dengan format landscape/melebar. Cover GSM menggunakan bahan soft cover 

laminating doff dan dijilid menggunakan sistem lem. 

4.6. Aplikasi Kreatif 

 

Gambar 4.11 Cover GSM 

(Sumber: Penulis) 
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Gambar 4.12 Isi GSM 

(Sumber: Penulis) 

4.6. Budgeting 

Pertimbangan harga pembuatan desain logo Popcorn Story dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

 Pembuatan Logo:     Rp 25.000.000,- 

o Pembuatan Master Desain Logo  Rp 15.000.000,- 

o Pembuatan GSM    Rp 10.000.000,- 
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