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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemasan adalah salah satu bagian yang penting pada sebuah produk, karena kemasan

sendiri pada dasarnya berfungsi sebagai pelindung seperti yang tertulis pada Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI). Berbagai macam kemasan dibuat semenarik mungkin, namun

ada juga kemasan yang terkadang dibuat seadanya saja. Mengambil contoh dari beberapa

kemasan  makanan  ringan  produk  UKM dan  UMKM terkadang  mereka  menggunakan

kemasan  yang  terkesan  seadanya  saja.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  dipengaruhi  dari

beberapa faktor seperti  kurangnya pemahaman akan desain atau mungkin faktor biaya

untuk membayar desainer yang mumuni untuk menangni desain kemasan mereka.

Dalam buku Packaging Design: Successful Product Branding from Concept to Shelf

yang ditulis  oleh  Klimchuk dan Krasovec  (2012)   dijelaskan bahwa sebagai  alat  jual,

desain  kemasan  sangat  efektif  ketika  pemasar  telah  mengidentifikasikan  kedudukan

tertentu untuk ditargetkan. Produsen atau pemasar saat ini telah menyadari bahwa produk

memiliki  keterkaitan  yang  kuat  mencerminkan  gender,  kelas,  dan  karakter  lainnya.

Produsen atau pemasar juga menyadari bahwa merek yang berbeda menarik berbagai jenis

orang yang berbeda yang kemudian menciptakan citra dari  brand itu sendiri. Kemudian

menurut Arief Budiman (2008) dalam bukunya yang berjudul Jualan Ide Segar packaging

(kemasan) didefinisikan tidak hanya sebagai pelindung saja namun juga sebagai bagian

dari consumer touching point atau titik dimana konsumen ditarik hatinya untuk membeli.

Dari adanya fungsi kemasan yang telah dipaparkan pada kedua buku diatas, kemasan

sendiri  pada  akhirnya  memiliki  tujuan  khusus  untuk  mengomunikasikan  kepribadian

produk  itu  sendiri  dimana  sebuah  kemasan  memiliki  pesan  secara  visual  yang  ingin

disampaikan dari seorang penjual atau produsen produk kepada konsumen agar mereka

tertarik untuk membeli sebuah produk. Desain kemasan yang berhasil pada kenyataannya

akan  menciptakan  keinginan.  Desain  kemasan  adalah  salah  satu  komponen rangkaian

kegiatan pemasaran multivariant yang dirancang untuk menciptakan loyalitas merek dan

menjual produk. (Klimchuk & Krasovec, 2012).

Untuk menciptakan visual yang kuat di benak konsumen, produsen atau perusahaan

pembuat produk harus mengemas produk mereka secara menarik dan memiliki kesan yang
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berbeda dengan produk-produk lain yang ada di pasaran baik produk saingan dengan tipe

dan jenis yang sama maupun berbeda. Dalam hal untuk menciptakan citra visual yang

kuat  di  masyarakat  inilah  produsen  ataupun  perusahaan  dapat  melakukan  pergantian

kemasan  atau  redesign  kemasan  untuk  mendongkrak  penjualan  mereka  jika  kemasan

mereka dirasa sudah tidak dapat bersaing dengan kompetitornya di pasaran, dari situlah

kemudian produk dapat bersaing di pasaran melawan produk-produk yang baru muncul

dan  bersaing  melawan  pesaing-pesaingnya  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Yang  pada

akhirnya  tujuan  dari  pergantian  kemasan  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan  selling

power dari produk tersebut melalui desain kemasan yang diperbarui. (Windra, 2018).

Redesign kemasan  dan  proses  rebranding dapat  dilakukan  untuk  membangun  dan

memeperluas jaringan penjualan dari sebuah produk, seperti yang penulis kutip dari video

seorang Pemerhati Budaya Visual bernama Dr. Isd. Sumbo Tinarbuko, M.Sn. melalui akun

instagramnya  mengatakan bahwa  bagi  pemilik  produk-produk  UMKM  dalam  hal

memasarkan produknya di  pasaran pada kemasannya wajib untuk memiliki  daya tarik

visual  tersendiri,  dikarenakan ketika  sebuah  kemasan menghasilkan  konsep yang baik

maka  kemasan  dapat  menjalankan  tugasnya  sebagai  tanpa  perlu  iklan  dan  dapat

memperkuat proses branding produk tersebut.

Dalam buku  “Package Design Workbook”  dijelaskan bahwa saat ini inovasi adalah

kunci  utama  dalam mengembangkan  kesadaran  dan  loyalitas  terhadap  brand,  dimana

konsumen ingin selalu dihibur.  Selain  itu,  konsumen memiliki  rentang perhatian yang

pendek dan mudah bosan. Brand harus terus-menerus berevolusi dan mengubah diri. Hari-

hari di mana sebuah brand tidak melakukan sebuah inovasi namun tetap bertahan sudah

berakhir.  Perubahan  sekarang merupakan bagian  dari  DNA setiap  merek  (DuPuis  dan

Silva 2008).

Sebuah kemasan tentunya memiliki banyak elemen grafis, Sumbo Tinarbuko (2009)

menerangkan bahwa kemasan adalah salah satu bagian dari  desain yang masuk dalam

kategori desain grafis industri yang mana hal tersebut masuk dalam salah satu cakupan

ilmu  kreatif  desain  komunikasi  visual.  Menurut  Sanyoto  (2006:8)  desain  komunikasi

visual memiliki pengertian secara menyeluruh yaitu rancangan sarana komunikasi yang

bersifat kasat mata (dalam Tinarbuko : 2009). Desain komunikasi visual sendiri adalah

sebuah ilmu yang mempelajari konsep dari komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang
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diaplikasikan dalam pelbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen grafis

seperti ilustrasi, huruf tipografi, warna, komposisi, layout (Tinarbuko : 2009).

Berkaitan  dengan  kemasan  dalam lingkup  desain  komunikasi  visual  penulis  ingin

mengkaji  kemasan  dari  sebuah  produk  UKM  yaitu  keripik  pisang  Gaya  Wonogiri,

dikarenakan keripik pisang kemasan bermerk  pada saat penelitian ini dibuat tidak mudah

ditemui di pasaran dibandingkan dengan keripik singkong yang jauh lebih banyak ditemui

di  swalayan  atau  modern  market.  Produk  ini  menarik  perhatian  penulis  dikarenakan

produk ini telah melakuakn redesign kemasannya dan melakukan proses rebranding dari

“Kerpik Pisang Gajah Jaya Wonogiri”  menjadi  “Keripik Pisang Gaya Wonogiri”.  Dari

adanya hal tersebut maka penulis akan meninjau secara visual kemasan Keripik Pisang

Gajah Jaya Wonogiri.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan  dibuat  agar  penulis  dapat  mengidentifikasi  faktor  mana  saja  yang

termasuk  dalam  lingkup  masalah  penelitian,  dan  faktor  mana  saja  yang  dapat

memengaruhi dalam lingkup masalah penelitian.

Dengan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kemampuan akademik penulis, maka

dengan  menyadari  kondisi  tersebut  dan  terutama agar  sesuai  dengan  kaidah  keilmuan

maka permasalahan dalam penelitian berjudul “Tinjauan Visual Pada Kemasan Keripik

Pisang Gajah Jaya Wonogiri” penulis akan membatasi pada analisis kemasan makanan

ringan khususnya adalah keripik pisang dengan studi kasus Keripik Pisang Gajah Jaya

Wonogiri dengan meneliti visual dari kemasan lama dan kemasan baru Keripik Pisang

Gajah  Jaya Wonogiri.  Batasan  wilayah yang ditetapkan oleh  penulis  meliputi  wilayah

Indonesia khususnya berada di Jawa Tengah di mana hal tersebut sesuai dengan wilayah

pemasaran produk.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan,  masalah  yang  akan

dibahas yaitu :

1.3.1 Bagaimana tinjauan visual pada kemasan lama dan kemasan baru produk

Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri?
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1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Mengetahui tinjauan visual pada kemasan lama dan kemasan baru produk  

Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri.

1.5 Manfaat

Tentunya dalam penulisan dan penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1.5.1 Bagi Institusi Pendidikan

Dalam penelitian  ini  penulis  berharap  agar  apa  yang  penulis  tulis  dalam

penelitian ini dapat berguna bagi institusi pendidikan, beberapa manfaat yang

diharapkan penulis bagi institusi yaitu :

a.  Menambah kekayaan karya tulis ilmiah mengenai penelitian sebuah  

kemasan melalui tinjauan secara visual.

b. Sebagai acuan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan visual

pada kemasan yang ditinjau melalui Desain Komunikasi Visual.

c. Sebagai referensi institusi  untuk melakukan penelitian kemasan yang

ditinjau dari sisi visual

1.5.2 Bagi Ekonomi (Pelaku UKM atau UMKM)

Penulis juga berharap apa yang penulis teliti dapat berguna bagi pelaku UKM

atau UMKM yang mana karena  penelitian  ini  berhubungan dekat  dengan

mereka dan produk yang diteliti oleh penulis adalah produk yang berasal dari

usaha tersebut, berikut manfaat bagi ekonomi :

a.  Sebagai acuan pengambilan keputusan jika ingin mengganti kemasan.

b.  Sebagai referensi untuk mengetahui fungsi lain dari sebuah kemasan.

c.  Sebagai  sarana  informasi  bagaimana  sebuah  kemasan  yang  baik

berdasarkan visual pada sebuah desain kemasan.

1.5.3 Bagi Peneliti

a. Syarat kelulusan bagi penulis untuk lulus dan meraih gelar sarjana desain.

b.  Menambah wawasan dan pengalaman penulis  dalam mengkaji  sebuah  

desain kemasan yang ditinjau secara visual.
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1.6 Kerangka Berpikir

1.7 Kerangka Penelitian

Kemasan yang akan diteliti adalah kemasan keripik pisang Gajah Jaya Wonogiri yang

lama dan baru, kemudian dibandingkan dan diteliti elemen-elemen visual yang ada pada

kemasan tersebut dengan teori desain komunikasi visual.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh peneliti  dalam penelitian ini  ada adalah dengan

menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui beberapa metode sebagai berikut :

1.8.1 Dokumentasi
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Dokumentasi digunakan mendapatkan gambar atau foto dan rekaman dari hasil

wawancara  yang  diambil  untuk  mengumpulkan  dan  menyediakan  data  yang

berkaitan dengan objek penelitian.

1.8.2 Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk  mengumpulkan data/informasi dan teori yang

berdasar dari beberapa artikel ilmiah, buku, ebook, dan sumber web dari internet

untuk membantu proses analisis data.

1.8.3 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan penulis untuk mewawancarai pemilik

produk dan desainer  pembuat  kemasan agar  mendapatkan informasi  dari  dua

sudut pandang yang kemudian dianalisis.

1.9 Kajian Pustaka

Pada penelitian  ini  penulis  menggunakan buku dari  Klimchuk dan Krasovec  yang

berjudul  “Packaging Design: Successful Product Branding  from Concept to Shelf” tahun

2012 diterbitkan  oleh  John Willey  & Sons,  dalam buku tersebut  dijelaskan mengenai

elemen-elemen dari sebuah kemasan yang bermula dari tampilan luar, tipografi, warna,

citra, struktur material dan ketahanannya, produksi, hingga hukum yang berlaku dalam

pembuatan  sebuah  kemasan  yang  berkaitan  dengan  labeling.  Dalam  buku  tersebut

dijelaskan bahwa sebuah kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus saja, namun

sebuah kemasan sangat efektif untuk mengenalkan sebuah produk kepada masyarakat agar

citra yang ada dalam produk dapat sampai pada konsumen.

Tampilan utama dari sebuah desain kemasan sangatlah berpengaruh pada  brand dari

sebuah  produk,  di  mana  penampilan  itu  meliputi  ukuran,  posisi,  dan  hubungan  antar

elemen  dalam  desain.  Penampilan  sebuah  kemasan  dapat  menarik  perhatian  dari

konsumen  saat  ingin  melakukan  pembelian  sebuah  produk.  Desain  Kemasan  adalah

hubungan bentuk, struktur,  bahan, warna,  citra,  tipografi,  dan informasi  aturan dengan

elemen desain tambahan untuk membuat suatu produk sesuai dengan pemasarannya, yang

tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sarana yang berfungsi untuk mengandung,

melindungi, mengangkut, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan

suatu produk di pasar. Pada akhirnya, tujuan dari desain kemasan adalah untuk memenuhi
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tujuan pemasaran dengan mengomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumen

secara khusus dan menghasilkan penjualan.

Keterbacaan sebuah tulisan pada desain kemasan juga dianggap penting karena dari

situlah  pembeli  akan  lebih  mudah  mengetahui  dan  mendefinisikan  produk  yang  akan

dibeli,  ukuran  bentuk,  dan  style menjadi  hal  yang  penting  dalam komunikasi  kepada

konsumen.  Warna dalam sebuah desain kemasan adalah hal  yang penting dikarenakan

manusia lebih mudah untuk mengidentikasi warna daripada simbol, tulisan, atau elemen

desain  lainnya,  pemilihan  warna  yang baik  dan berbeda akan memengaruhi  perhatian

orang pada sebuah produk. Citra desain kemasan ketika digunakan dengan tepat, dapat

menciptakan kegembiraan visual, pengalaman yang tak mudah dilupakan, dan touchpoints

yang  dapat  dikenali.  Selain  tiga  hal  tersebut  layout juga  berpengaruh  terhadap

kenyamanan  membaca  sebuah  desain  pada  kemasan,  sequence  (urutan),  emphasis

(penekanan),  balance  (keseimbangan),  dan  unity  (kesatuan)  harus  diperhatikan  agar

mencapai kenyamanan pembacaan.

Penulis  juga  menggunakan buku  “Really  Good Packaging Explained”  yang mana

dalam buku tersebut  terdapat  bagaimana seorang desainer  mendesain  sebuah kemasan

dengan  baik  dan  mengupas  mengenai  kemasan-kemasan  seperti  apa  saja  yang  dapat

menarik perhatian konsumen untuk membeli sebuah produk. Penulis juga menggunakan

buku  “Package  Design  Workbook”  karangan  Steven  DuPuis  dan  John  Silva  di  mana

dalam  buku  tersebut  ada empat  kriteria  yang  membantu  membuat  sebuah  kemasan

berhasil. Aspek pertama yaitu kemasan harus konsisten dengan positioning brand dan apa

yang  diperjuangkan,  desain  harus  mengekspresikan  kisah  merek  secara  akurat.  Aspek

kedua adalah bahwa desain itu relevan dengan konsumen yang ditargetkan. Ketiga, paket

harus dibedakan secara jelas dari opsi lain yang tersedia bagi konsumen. Dan terakhir,

desain harus terintegrasi dengan baik dengan sarana komunikasi lainnya.

Buku lainnya berjudul “Font & Tipografi” yang didalamnya dijelaskan berbagai hal

seputar tipografi dari bagaimana sifat sebuah typeface, ukuran sebuah font serta bagian-

bagain pada  typeface. Buku berjudul “Nirmana, Elemen-elemen Seni dan Desain” juga

digunakan oleh penulis, di mana digunakan penulis untuk mengidentifikasi warna-warna

serta  bagaimana  kombinasi  sebuah  warna  dalam  elemen-elemen  desain  yang  ditinjau

melaui ilmu desain komunikasi visual agar dapat menciptakan keselarasan dan harmoni

serta  irama  supaya  nyaman  secara  visual.  Buku  terakhir  adalah  “Layout:  Dasar  &
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Penerapannya”  yang  memuat  teori-teori  penataan  elemen-elemen  desain  pada  sebuah

bidang agar  kemudian  dapat  membentuk sebuah karya  yang menciptakan tidak  hanya

indah dan bagus namun juga nyaman dilihat karena penataan yang terstruktur.
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