
BAB IV

DATA PENELITIAN

4.1 Data Verbal

Data verbal yang disediakan adalah data verbal yang penulis dapat dari hasil 

wawancara penulis terhadap pemilik dan desainer kemasan produk Keripik Pisang Gajah 

Jaya Wonogiri.

4.1.1 Wawancara Pemilik Produk

Dalam penelitian ini  untuk mendapatkan data kualitatif  mengenai sejarah dan

asal-usul   dari  Keripik  Pisang Gajah  Jaya  Wonogiri  dari  awal  usaha  dimulai

hingga  saat  ini  sudah  melakukan  rebranding dan  redesign kemasannya  serta

untuk mengetahui bagaimana kemasannya berpengaruh terhadap penjualannya,

penulis melakukan wawancara yang dilakukan pada 12 Februari 2019 pukul 8:20

pagi Waktu Indonesia bagian Barat kepada pemilik langsung dari produk Keripik

Pisang Gajah Jaya Wonogiri bernama Dini Ambarwati.

No. Pertanyaan Jawaban

1. Sejak kapan memulai usaha 

Keripik Pisang Gajah Jaya ini?

Memulai usaha ini sejak 15 tahun yang 

lalu mas, yang menjalankan dulu 

almarhum mamah saya, yang dulu 

kemasannya masih pake label kertas 

plastik gitu mas.

2. Yang memegang usaha Keripik 

Pisang ini sekarang ini siapa ya 

mbak?

Yang memegang usaha saya mas 

sekarang ini saya mulai megang usaha 

ini sejak 2009

3. Kenapa kok namanya itu Gajah 

Jaya?

Gajah Jaya itu karena mamah saya dulu

punya filosofi kalau usahanya itu 

pengen sebesar gajah mas dan berjaya 

gitu mas.

4. Jualan keripik pisang itu dulu Itu dari kebun sendiri mas di belakang 
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didasari oleh apa ya mbak? Kok 

akhirnya milih keripik pisang 

bukan singkong atau lainnya

rumah, mamah itu mikir gimana 

caranya jualan pisang tapi nggak cuma 

pisang goreng soalnya kalo pisang 

goreng kan udah biasa terus dia pengen

yang lain lah yang beda dan pengan 

memanfaatkan pisang juga.

5. Pada akhirnya kenapa melakukan

pergantian kemasan mbak?

Ya namanya orang usaha mas pengen 

usahanya maju, nggak berhenti di situ 

terus, saya pengen produk saya ini 

banyak dikenal, makanya pada waktu 

itu saya melakukan pendekatan ke 

dinas untuk ikut pelatihan kemasan, 

terus saya dapet bantuan alat dari 

PNPM, saya bersyukur sekali pada 

waktu itu mas. Dari dinas itu bilang 

kalau rasa dari keripik saya enak tapi 

kemasnnya masih kurang jadinya saya 

disupport dan dibantu.

6. Mengapa keripik pisang mbak 

Dini ini menggunakan pisang 

Raja Lendang?

Raja Lendang ini punya tekstur yang 

beda mas daripada raja nangka yang 

sering dipakai dan pisang ini cukup 

banyak ditemui di daerah saya, 

teksturnya mudah kering dan lapisang 

dari kulitnya nggak nempel-nempel 

mudah dibersihkan mas.

7. Setelah berganti kemasan ini 

apakah ada perubahan mbak? 

Misalnya dari penjualan

Tentu mas, penjualan keripik saya ini 

meningkat mas dan memacu saya lebih

kreatif untuk kemudian menciptakan 

varian-varian rasa lain yang sejauh ini 

saya sudah punya 3 varian rasa yaitu 

jagung bakar, coklat dan balado. Dan 

kemasan saya ini dimasukan ke dalam 
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UKM Awards 2019 mas.

8. Untuk peningkatannya berapa 

persen ya mbak kalau saya boleh

mengetahui?

Peningkatan untuk semua produk 

varian itu meningkat 50% mas tapi 

kalau yang dulu kan adanya coklat nah 

dari data yang dulu itu kalau hanya 

coklat meningkat 30% mas

9. Penjualnnya sudah sampai mana 

ya mbak sejauh ini?

Lingkupnya Wonogiri mas kalau yang 

utama, kalau luar Wonogiri yang paling

dekat ya Solo, tapi masih 1 outlet mas. 

Kalau online saya sudah menjualnya 

lewat Shopee dan pesanannya cukup 

banyak dari luar kota.

10. Bagaimana tanggapan orang 

mengenai gantinya kemasan 

Keripik Pisang Gajah Jaya ini?

Mereka bilang bagus mas, pada seneng 

terus pada tanya bikinnya di mana ya 

saya bilang aja itu di kemasan sudah 

ada tulisannya.

Berdasarkan wawancara terhadap pemilik produk dari Keripik Pisang Gajah Jaya

Wonogiri  dapat  disimpulkan  bahwa  produk  ini  adalah  produk  UMKM  yang

berdiri 15 tahun yang dan melakukan pergantian kemasan pada 2018 akhir untuk

meningkatkan penjualannya.

4.1.2 Wawancara Desainer Kemasan

Dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai kemasan produk

dari sisi desain maka penulis melakukan wawancara pada 19 Maret 2019 pukul

20:00  malam  Waktu  Indonesia  bagian  Barat  kepada  desainer  dari  kemasan

Keripik  Pisang  Gajah  Jaya  yang  baru  agar  membantu  penulis  menganalisis

kemasan produk terkait dengan semiotika pada tahap analisis data.

Dalam wawancaranya desainer tidak ingin disebutkan namanya dalam penelitian

ini  maka dai  itu  saya akan menggunakan istilah  anonymous  untuk menyebut

desainer daripada kemasan tersebut.
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No. Pertanyaan Jawaban

1. Arti atau konsep dari kemasan 

Keripik Pisang Gajah Jaya yang 

baru itu apa ya mas?

Arti, overall ya. Big Idea adalah 

keripik pisang yang enaknya sampai 

kebawa mimpi lagi dan lagi. 

Simplenya, mimpi berhubungan sama 

apa? Nah mimpi berhubungan sama 

piyama sama tidur di situ digabungkan 

konsepnya jadi “bed time stories”, 

tampilan yang kiddy look itu karena 

hubungannya dengan anak-anak di 

mana itu adalah target dari produknya.

2. Menentukan targetnya awalnya 

bagaimana ya mas?

Awalnya sih si pemilik ini nggak 

nentuin targetnya mas waktu saya 

tanyain targetnya, kemudian saya 

inisiatif mengusulkan bagaimana kalau

targetnya anak-anak karena saya 

melihat banyak sekali keripik yang ada

di pasar itu tergetnya ke remaja semua 

kaya Chitato, Lays, dan nggak 

mungkin kalo segmennya terus 

semuanya kan terlalu luas. Karena 

manis disasarnya ke anak-anak Anak-

anak di sini lebih ke family mas. Dan 

juga saya melihat pasar anak-anak ini 

cukup kosong mas, bukan rekaan saya 

ya mas saya memahami pasar mana 

yang Blue Ocean nih, biar produk ini 

nggak masuk ke pasar yang bacok-

bacokan mas.
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3. Mengapa namanya diganti mas? 

Dari Gajah Jaya jadi Gaya?

Nama Gajah Jaya sendiri buat saya itu 

tidak menjual ya mas, saya 

menghormati filosofinya dari Gajah 

Jaya ini dimaksudkan sebagai besar 

dan jaya sesuai denkgan usaha yang 

akan dikembangkan, namun kalau 

tetap menggunakan nama itu sulit 

untuk naik di pasaran karena itu 

menggunakan dua kata sedangkan 

keripik lainnya yang ada menggunakan

satu kata, seperti Chitato, Lays, 

Twisko, Piatos, nah saya tetep ingin 

ambil Gajah Jaya dan bagaimana agar 

Gajah Jaya ini bisa mudah diingat lalu 

saya cek di HAKI ternyata nama 

“Gaya” ini belum ada yang memakai 

dan Gajah Jaya saya jadikan sebagai 

nama produsen dari keripik ini.

4. Lelehan coklat pada kemasan itu 

artinya apa ya mas? Apakah ada 

makna dibalik itu?

Saya jelaskan latar belakangnya dulu 

ya mas, jadi lelehan coklat ini 

sebenarnya dalah opsi kedua dari 

desain yang saya buat mas, opsi 

pertama itu bukan lelehan coklat tapi 

daun pisang yang di mana desain opsi 

pertama ini akan distinctive jika label 

dari varian produk ini berbeda yang 

awalnya saya memikirkan kemasan 

opsi pertama ini lebih irit dalam hal 

percetakan karena untuk varian yang 

berbeda produsen hanya mebuat label 

yang berbeda saja, namun pemilik 

memilih opsi kedua itu mas yang 
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lelehan coklat di mana ketika produk 

varian yang lain ada maka yang diganti

adalah warna dari lelehannya beserta 

labelnya, jadi ya misal kalo varian 

balado ya warnanya merah yang 

menunjukan saos terus kalo susu ya 

biru, karamel ya orange tua begitu 

mas. Untuk artinya sendiri, lelehan 

coklat di sini menggambarkan coklat 

yang menyelimuti pisangnya mas ya 

memang isinya dia menggunakan 

bubuk tapi kalau saya pake bubuk di 

kemasan gimana ya mas kan malah 

kemasannya jadi keliatan kaya kotor 

to? makanya saya mebuatnya lelehan 

untuk menggambarkan pisang yang 

terselimuti oleh coklat tadi mas.

5. Mengapa kemudian memilih 

menggunakan dasar warna yang 

putih mas pada kemasan? Tidak 

menggunakan hijau seperti 

sebelumnya

Latar putih itu menggambarkan 

kepolosan dan kejujuran mas dan 

warna putih ini akan ada pada setiap 

variannya tanpa diubah warnanya dan 

putih ini juga tidak dipakai di kemasan

keripik lain selain Chitato. Putih ini 

juga saya ambil dari filosofi 

perusahaannya mas orang didalamnya 

itu polos, jujur, nggak suka ngakali.

6. Untuk pisang yang bertebaran itu

apa ada maknanya juga mas? 

Karena ada juga kan produk 

pisang lain yang pake pisang 

bertebaran begitu mas.

Pisang yang bertebaran itu sebenarnya 

motif piyama mas, nggak muluk-

muluk lah artinya mas, membuat 

sebuah konsep memang dipikirkan 

secara matang tapi kadang diambil 

juga secara simple, bukan plagiat ya 
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mas. Lha kalau misal saya taruh motif 

batik terus dianggap plagiat karena 

banyak yang pake? Nah kembali lagi 

mas siapa sih yang pake motif piyama 

gambarnya pisang? Kan anak-anak, ya 

kalau remaja paling cewe kan mas 

masa ya masnya pake piyama motif 

pisang? Hahaha. Motif pisang di 

kemasan itu juga saya pasang random 

mas bukan membentuk sebuah pattern 

karena saya menghindari pattern. 

Kenapa yang bertebaran pisang ya 

untuk menggambarkan produknya.

7. Kenapa gajah di kemasan yang 

baru ini belalainya naik mas? 

Nggak turun atau mungkin 

gajahnya duduk

Elemen gajah ini adalah request dari 

yang punya mas, gajah ini saya 

kreasikan dan saya gambar sendiri, 

gajah tidak digambarkan dengan 

banyak ornamen dan atribut karena 

saya pengen menggambarkan sesuatu 

yang polos, sederhana, gambar seperti 

ilustrasi untuk anak-anak itu ya karena 

ditujukan sesuai dengan target 

marketnya. Mata tersenyum, gading 

yang kecil itu menggambarkan 

keceriaan, sama seperti saat saya 

makan keripik ini pertama kalinya, 

pertamanya saya pesimis kalau keripik 

ini sama dengan yang ada di pasaran 

yang keras tapi keripik ini nggak nah 

hal itu yang saya gambarkan melalui 

gajah itu mas. Belalai yang terangkat 

itu karena setiap melakukan kegiatan, 
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gajah akan mengangkat belalainya, 

misalnya mainan air atau mandi, saat 

dia bersuara, mandi pasir, jadi ketika 

lihat gajah itu kemudian kita melihat 

bahwa seolah-olah gajah itu bersuara. 

Di sisi lain waktu itu saya pernah 

melihat film judulnya Bangkok 

Dangerous, waktu itu Nicholas Cage 

diberitahu kalau belalai gajah yang 

turun itu di Thailand artinya bad luck 

(nasib buruk) saya ambil dari situ, ya 

nggak tahu sih itu bener apa nggak tapi

yang namanya usaha semuanya kan 

pengen baik. Secara garis besar 

gambar gajah ini mencerminkan 

perusahaannya, membawa ceria dan 

nasib baik.

8. Untuk label varian ini kenapa ya 

berbeda dengan elemen yang 

lainnya mas? Terlihat lebih 

mencolok warnanya

Label rasa atau varian itu memang 

ingin saya bedakan mas, dengan 

lainnya di saat yang lain bentuknya 

organik dia berbentuk geomtris sendiri 

ya karena saya ingin menghadirkan 

label itu sebagai splash dalam sebuah 

kemasan mas menandakan secara 

verbal walaupun sudah ada lelehan 

coklat sebagai tanda secara visualnya.

9. Mengapa tampilan produknya itu

tidak diletakan di depan mas 

seperti keripik yang lain tapi 

malah diletakan di belakang?

Ya karena memang sudah banyak 

produk yang melakukan itu mas 

makanya saya ingin membuat berbeda 

dengan menaruh tampilan produknya 

di belakang dan karena ini kemasnnya 

opac ya nggak window refill juga. 
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Kemudian di situ ada panah-panahnya 

itu untuk kaya anak-anak yang kalau 

nyatet pake panah gitu mas nggak 

kaya kita orang dewasa yang banyak 

tulisannya, biar keliatan kreatif mas.

10. Untuk blok di bagian belakang 

kenapa kemudian muncul warna 

orange ya mas?

Warna orange di belakang itu tidak 

mencerminkan apapun mas, warna itu 

dipilih karena terlihat harmonis saat 

bersama dengan warna coklat dan 

putih yang mendominasi kemasan. 

Dan juga lebih fresh dibanding 

menggunakan warna coklat muda, 

cream ataupun khaki.

11. Style penulisan “Gaya” itu 

kenapa menggunakan dekoratif 

ya mas?

Style tulisan Gaya itu saya buat dan 

saya ambil dari bentuk pisang mas 

yang tengahnya gede dan ujungnya 

tumpul sempit. Dari pisang terus 

digayakan seperti itu, kalo 

diperhatikan seperti pisang kok 

bentuknya, itu untuk menguatkan 

produknya.

12. Slogan Enak, Nikmat, 

Bersahabat itu bertujuan seperti 

apa ya mas?

Enak, Nikmat, Bersahabat itu 

catchphrase aja mas buat filler. Enak 

belum tentu nikmat, nikmat itu 

cenderung satisfying, apa yang 

diharapkan dari makanan ini, enak 

dimulut, sedangkan nikmat lebih ke 

perasaan. Bersahabat itu saya lebih 

ingin pemasaran lebih ke 

kekeluargaan, harga bersahabat. 

Keripik pisang yang ada di pasaran 

sekarang yang mahal banyak lho mas, 
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bersahabat itu juga saya maksudkan 

ramah juga bagi kantong mas. Nah, 

biar bentuk rimanya juga enak 

makanya munculah Enak, Nikmat, 

Bersahabat.

13. Produk ini kan dari Wonogiri 

mas, kenapa masnya tidak 

menyelipkan sisi budaya atau sisi

ke-Wonogirian di kemasan ini 

mas?

Keripik pisang itu universal ya mas, 

nggak cuma ada di Wonogiri, 

terkadang kelemahan UKM sulit 

menembus pasar regional justru karena

terlalu lokal, untuk beberapa produk 

lokal itu berhasil jika lokalitasnya yang

dijual yang mana itu cuma akan jadi 

oleh-oleh pada akhirnya seperti lunpia 

Semarang di Semarang, Jenang Kudus 

di Kudus, yang kalau ada di daerah 

lain malah gak ada yang beli. 

Merancang produk UKM tidak hanya 

dijual dan dibeli secara lokal, saya 

menghilangkan apapun yang 

berhubungan dengan Wonogiri dengan 

tujuan ketika orang membeli itu tidak 

memerhatikan dari mana asal produk 

itu saya ingin mendobrak itu agar 

produk ini tidak dipandang sebagai 

produk lokal, bukanya tidak 

menghormati, tetapi kadang untuk jadi 

desainer harus menghilangkan 

moralitas. Yang saya harapkan produk 

ini dapat diterima oleh masyarakat.

27



14. Hal yang paling mendasari 

dalam mendesain kemasan itu 

apa sih mas? Kemdian kemasan 

seperti apa yang biasanya laku di

Jawa Tengah deh mas nggak 

usah jauh-jauh.

Hal yang paling mendasar dalam 

desain kemasan ya cuma satu mas, 

produknya laku, karena hidup dan 

matinya sebuah perusahaan ya dari situ

mas, apalagi UKM kalo kita mikirin 

kearifan lokal tapi produknya gak laku 

ya percuma mas.

Kemudian kemasan seperti apa yang 

laku di Jawa Tengah ini sejauh saya 

lihat yang laku yang berbau seperti 

luar negeri seperti ada tulisan jepang-

jepangnya atau tulisan korea-koreanya,

tulisan asing gitu mas terlihat lebih 

menjanjikan dan terpercaya, karena 

kepercayaan terhadap produk dalam 

negeri masih kurang. Jadi ya nggak 

perlu memasukan budaya lokal jikalau 

itu membuat pesan yang disampaikan 

menjadi bias, seperti membuat teh 

jepang gambarnya gunung merapi kan 

gak nyambung mas.

Berdasarkan  wawancara  penulis  terhadap  desainer  pembuat  desain  kemasan

Keripik  Pisang  Gajah  Jaya  Wonogiri  didapat  kesimpulan  bahwa  target  dalam

penjualan  keripik  ini  adalah  anak-anak  yang  kemudian  hal  tersebut

mempengaruhi desain daripada kemasan yang ramah bagi anak-anak dan menarik

bagi mereka.
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4.3 Data Visual

Dari hasil dokumentasi, penulis mendapatkan data verbal dari kemasan produk baik 

kemasan lama maupun kemasan yang baru. Berikut adalah data visual dari kemasan lama 

dan baru Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri :

4.3.1 Kemasan Lama

     

Kemasan lama Kerpik Pisang Gajah Jaya Wonogiri berbentuk pouch dan terbuat

dari bahan dasar alumunium foil berwarna silver metalik, pada bagian depan dan

belakang ditempel dengan sticker yang bernuansa hijau dan coklat, nuansa hijau

didapat dari ilustrasi berbentuk daun dan wana coklat berasal dari ilustrasi pisang

coklat dan cairan coklat. Ukuran dari kemasan tersebut adalah panjang 130 mm

dan tinggi 210 mm untuk menampung 100 gram berat dari isi kemasan. Pada

kemasan bagian depan dan belakang terdapat ilustrasi  gajah,  tipografi  keripik

pisang rasa coklat. Sedangkan pada sisi belakang terdapat ilustrasi pisang dan

ada lingkaran berwarna merah pada sisi luarnya dan kuning pada sisi dalamnya.
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Gambar 4.1
Ukuran Kemasan Kerpik Pisang Gajah Jaya (lama) tampilan depan dan belakang

(sumber : Dini Ambarwati)



Terdapat  pula  logo  100%  Indonesia  pada  tampilan  depan  produk  di  ujung

sebelah kanan produk.

4.3.2 Kemasan Baru

 

Kemasan baru dari Keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri tidak mengalami

perubahan pada ukurannya di mana ukurannya tetap sama yaitu panjang 130

mm dan  tinggi  210  mm untuk  menampung  100  gram berat  bersih  dari

produk. Perbedaan yang mencolok dari kemasan lama dan baru yaitu dari

nuansa yang tadinya hijau dan coklat  menjadi putih dan coklat,  di  mana

coklat  berasal  dari  cairan  yang  berwarna  coklat  dengan  tambahan

background pisang  yang  banyak.  Terlihat  perbedaan  yang  lain  ada  pada

nama produk dari keripik pisang rasa coklat Gajah Jaya Wonogiri menjadi

kerpik pisang Gaya. Ilustrasi gajah berada di sisi depan kemasan sebelah

kiri  bawah  produk  dan  di  sebelahnya  terdapat  badge lingkaran  dengan

ilustrasi coklat batang. Pada sisi belakang terdapat ilustrasi keripik pisang
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Gambar 4.2
Ukuran Kemasan Kerpik Pisang Gajah Jaya baru tampilan depan dan belakang

(sumber : Dini Ambarwati)



yang  dilapisi  bubuk  berwarna  coklat  dengan  tulisan  “Enak,  Nikmat,

Bersahabat” di bagian bawahnya, tulisan keripik pisang Gaya, komposisi,

deskripsi produk, logo Gajah Jaya dan Logo Ravana Design Studio.
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