
BAB V

ANALISIS

5.1 Identifikasi Kemasan Kerpik Pisang Gajah Jaya Wonogiri

     

Kemasan yang menjadi objek penelitian penulis adalah kemasan Keripik Pisang Gajah

Jaya Wonigiri kemasan lama dan kemasan baru. Penjualan keripik pisang ini berada di

sekitar Wonogiri, namun keripik ini sudah melebarkan sayap penjualan hingga ke Solo

dan sudah menjual produknya secara online melalui salah satu e-commerce yaitu Shopee.

Produk ini menjadi perhatian penulis  karena produk ini menggunakan pisang yang

tidak banyak diketahui oleh orang pada umumnya yaitu pisang Raja Lendang dan keripik

pisang dalam kemasan pada saat ini sulit ditemukan di modern market khususnya keripik

pisang dalam pouch. Produk mengalami pergantian pada kemasannya dari yang awalnya

berwarna hijau menjadi putih dan sedikit pergantian nama dari Gajah Jaya menjadi Gaya.

Di sini penulis melakukan analisis pada kemasan dengan pendekatan dengan teori-

teori  yang  berhubungan  dengan  Desain  Komunikasi  Visual  (DKV)  seperti  tipografi,

warna, citra, dan layout.
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Gambar 5.1
Tampilan kemasan lama dan baru tampak depan

(sumber : Dini Ambarwati)



5.2 Analisis Visual Desain Kemasan

Setelah dilakukan pengumpulan data, berikut adalah hasil analisis visual pada desain

kemasan lama dan baru Keripik Gajah Jaya Wonogiri :

5.2.1 Tipografi

Berikut adalah analisis secara visual elemen tipografi pada desain kemasan lama

dan kemasan baru :

Tipografi  pada  kemasan lama ini  menggunakan banyak sekali  jenis  typeface,

terhitung ada sembilan jenis  typeface yang berbeda (gambar 5.3), terdapat satu

font dengan tipe sans serif dengan italic style (gambar 5.3 indikator 1), kemudian

terdapat tiga font sans serif dengan bold style (gambar 5.3 indikator 3, 6, 8), dua

font dekoratif  sebagai  penunjuk  varian  rasa  dan  expired date  (gambar  5.3

indikator 2 dan 7) dan dua  sans serif  pada alamat produksi, berat bersih dan

PIRT (gambar 5.3 indikator 4 dan 5).

  

  

Banyaknya  typeface yang digunakan pada kemasan lama dan terdapat  typeface

yang ukurannya relatif sama di mana hal tersebut dapat menyebabkan konsumen

menjadi sulit mengidentifikasi produk, bahkan nama utama produk pun menjadi
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Gambar 5.2
Typeface pada kemasan lama
(sumber : Dini Ambarwati)



sulit dikenali. Konsistensi penamaan pun menjadi bias, apakah nama produk ini

Keripik  Pisang  Rasa  Coklat,  atau  Gajah  Jaya,  atau  Gajah  Jaya  Wonogiri.

Konsumen menjadi sulit untuk menetukan urutan membaca pada produk, alur

pembacaan  atau  sequence pun  menjadi  tidak  teratur.  Berdasarkan  teorinya

penggunaan jenis  typeface yang bermacam-macam menyebabkan kontras pada

teks menjadi hilang dan memunculkan sifat bosan dan lelah saat membaca.

             

        

Sifat font yang dimiliki pada kemasan lama ini terkesan kuat dan kokoh, yang

mana sifat tersebut menunjukan dari sifat nama produk sendiri yaitu gajah yang

biasanya digambarkan sebagai sosok yang besar dan kuat. Penggunaan font yang

mencerminkan  sifat  kokoh  dan  kuat  sebenarnya  tidak  buruk  dan  tidak  ada

salahnya jika mengingat  hal  hal  tersebut  ditujukan untuk mencerminkan sifat
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Gambar 5.3

Typeface pada kemasan lama (logo lingkaran)
(sumber : Dini Ambarwati)



gajah ataupun harapan yang ingin dituju oleh pemilik  bahwa pemilik  produk

menginginkan produk ini menjadi produk yang kuat dan tetap berjaya.

     

Sayangnya ada  typeface yang tidak sesuai  dengan nama Gajah Jaya ini  yaitu

pada tulisan “Keripik  Pisang” yan terletak pada bagian  depan kemasan yang

justru malah mencerminkan sifat yang cepat dibandingkan kokoh ataupun kuat

karena typeface tersebut tercetak miring (italic) yang mana seharusnya typeface

tersebut  lebih  cocok  digunakan  pada  produk  yang  berhubungan  dengan

kecepatan  seperti  misalnya  otomotif  atau  hal-hal  yang  bersifat  modern  dan

teknis.
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Gambar 5.4
Typeface pada kemasan lama (nama dan jenis produk)

(sumber : Dini Ambarwati)

Gambar 5.5

Typeface Italic pada kemasan lama
(sumber : Dini Ambarwati)



Kelemahan  alur  pembacaan  terjadi  karena  tidak  adanya  emphasis atau

penekanan pada elemen yang ada, Emphasis tidak dapat dimunculkan karena ada

beberapa elemen yang ukurannya hampir sama seperti pada tipografi yang ada,

penulisan  keripik  pisang  dan  gajah  jaya  hampir  sama ukurannya.  Jika  nama

produk adalah Keripik Pisang Gajah Jaya, maka sebaiknya keripik pisang dan

gajah jaya tidak dipisah dan penulisan keripik pisang ditampilkan dengan ukuran

yang lebih kecil sehingga dapat tercipta emphasis yang jelas. 

Tipografi  pada  kemasan  baru  ini  menggunakan  3  jenis  typeface yaitu  2  font

dekoratif yang ditunjukan pada merek produk, varian produk, dan slogan produk

(gambar  5.4  indikator  1  dan  2),  sans serif yang  digunakan  pada  komposisi,

penjelasan produk, exp date, dan keunggulan dari produk (gambar 5.4 indikator

3).

             

Adanya kelemahan  dari  segi  tipografi  pada  kemasan lama diperbaiki  dengan

penggunaan  typeface yang  jauh  lebih  sedikit  pada  kemasan  yang baru,  pada

kemasan baru typeface nama produk dibuat dengan lebih stylish dan ramah serta
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Gambar 5.6

Typeface pada kemasan baru
(sumber : Dini Ambarwati)



kemudahan  keterbacaan  walaupun  menggunakan  typeface dekoratif  yang

disesuaikan  dengan  target  pembeli  mereka  yaitu  anak-anak.  Shading  yang

diberikan pada nama produk ditujukan untuk menimbuklan kesan dimensi pada

tulisan Gaya.

     

Menurut teori yang ada font dekoratif digunakan untuk menarik perhatian dari

seorang  pembaca,  di  mana  yang  paling  diprioritaskan  adalah  keindahannya

dibanding  keterbaacaannya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  desainer

pembuat desain kemasan keripik pisang Gajah Jaya ini, pembuatan font dekoratif

pada nama kemasan ini diambil dari bentuk buah pisang yang tebal ditengah dan

menipis serta tumpul dibagian ujung, dari hal tersebut desainer menginginkan

font  dekoratif  ini  tidak  hanya sekedar  indah dan menarik  perhatian  pembaca

namun  juga  dapat  dibaca  (memiliki  readability yang  tinggi)  yang  kemudian

menguatkan nama dari produk tersebut.

Typeface dekoratif  yang  ada  pada  kemasan  ini  selain  mudah  dipahami  juga

menampilkan sifat yang baik bagi anak-anak, di mana  typeface dekoratif yang

ada memiliki kesan yang fun atau ceria yang merepresentasikan dari sifat anak-

anak.  Jika  mengutip  dari  kalimat  desainer  ia  menginginkan  keceriaan  yang

timbul saat setelah menikmati produk keripik pisang Gajah Jaya tersebut.
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Gambar 5.7
Logo pada kemasan baru

(sumber : Dini Ambarwati)



     

Dari  pernyataan  yang  telah  disampaikan  desainer,  slogan  yang  ada  tersebut

sebenarnya  lebih  ditujukan  untuk  filler  atau  pengisi  saja  yang  dibuat  untuk

menarik perhatian target yang membaca. Tidak hanya dibuat dengan rima yang

baik, slogan tersebut memiliki makna bahwa produk keripik pisang Gajah Jaya

ini sangat memuaskan dan ramah di kantong konsumen. Slogan yang ditulis pada

bagian belakang kemasan yang ditulis menggunakan font dekoratif seperti pada

typeface “Keripik  Pisang  Gaya”  selain  bertujuan  seperti  yang  diungkapkan

desainer,  typeface tersebut sebenarnya memiliki kesan ceria dan juga terdapat

kesan ramah serta  dekat  dengan konsumen  terdapat  karena  bentuk hurufnya

yang tidak runcing melainkan lebih luwes dan tidak kaku

Pada bagian belakang produk penggunaan  typeface sans serif sebagai  bodytext

pada kemasan juga membuat konsumen mudah membaca dan mengetahui apa

saja  kandungan dalam produk dan apa  yang diunggulkan dari  produk terkait

yang mana sesuai dengan sifat daripada typeface sans serif yang memiliki tingkat

keterbacaan yang tinggi dan tidak membosankan saat digunakan pada body text.

Pembacaan  pada  kemasan  pun  menjadi  lebih  nyaman  karena  pada  kemasan

tersebut  terdapat  emphasis yang  jelas  pada  setiap  elemen  visualnya,  serta

typeface dekoratif pada nama produk dibuat dengan tidak meninggalkan  unity

atau kesatuan dengan elemen lainnya.
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Gambar 5.8
Typeface dekoratif kemasan baru

(sumber : Dini Ambarwati)



Maka berdasarkan perbandingan tipografi  pada kemasan lama dan baru dapat

disimpulkan  bahwa  tipografi  pada  kemasan  lama  memiliki  tingkat  kejelasan

nama  produk  yang  kurang  jelas  karena  adanya  banyak  typeface yang  dapat

membingungkan calon konsumen atau target sasaran saat membaca serta sifat

pada salah satu  typeface tidak mencerminkan produk terkait,  sedangkan pada

kemasan baru  penggunaan  typeface dekoratif  pada  nama produk tidak  hanya

memperhatikan faktor keindahan saja namun juga memperhatikan  legibility  di

mana  font  tersebut  dibuat  berdasarkan  bentuk  dasar  pisang  dan  readability

(kejelasan keterbacaan) karena walaupun berjenis dekoratif namun tetap dapat

dibaca dan dipahami dengan mudah. Selain dari penggunaan typeface pada nama

produk, penggunaan  body text yang mudah dibaca juga dipikirkan agar dapat

dipahami oleh target. Namun penulis sebagai desainer berpendapat bahwa ada

kemungkinan  konsumen  atau  target  tidak  mengidentifikasi  tulisan  “Gaya”
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Gambar 5.9
Bodytext pada kemasan baru
(sumber : Dini Ambarwati)



sebagai  bentuk  dari  buah  pisang,  namun  bisa  saja  berbentuk  balon  dengan

adanya shading atau bayangan (warna yang sedikit digelapkan).

5.2.2 Warna

Berikut adalah analisis secara visual elemen warna pada desain kemasan lama

dan kemasan baru :

Warna pada kemasan lama ini terdapat dua warna yang mencolok yaitu hijau dan

coklat  (gambar  5.7  indikator  1  dan 2),  selain  itu  terdapat  warna  lain  seperti

merah, kuning, abu-abu (gambar 5.7 indikator 3, 4, 5).

Arti  warna  coklat  jika  menggunakan  pendekatan  teori  versi  Klimchuk  &

Krasovec pada bukunya yang berjudul  Packaging Design: Successful Product

Branding from Concept to Shelf  (2012) mengatakan bahwa warna coklat berarti

tua, klasik, agung, dan mewah. Berbeda dengan teori pada buku tersebut, warna

coklat ini justru ditujukan untuk menunjukan salah satu bahan utama dari produk

keripik pisang Gajah Jaya itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan

warna coklat pada kemasan lama ini diartikan secara harafiah di mana coklat

warna mewakili coklat pada produk dan sama sekali tidak berhubungan dengan

arti  warna  coklat  pada  versi  Klimchuk  & Krasovec  yang mengacu pada  arti

warna yang digunakan secara umum oleh para pengamat dan ahli.
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Gambar 5.10

Elemen warna pada kemasan lama
(sumber : Dini Ambarwati)



Warna Versi Keripik Gajah Jaya

 

C   : 36.15 %
M  : 93.14 %
Y   : 89.84 %
K   : 58.02 %

C   : 3.13 %
M  : 98.9 %
Y   : 97.78 %
K   : 0.23 %

Semangat dan keberanian

C   : 77.4 %
M  : 6.78 %
Y   : 100 %
K  : 0.24 %

Warna Versi Klimchuk & Krasovec (2012:84)

 

C   : 36.15 %
M  : 93.14 %
Y   : 89.84 %
K   : 58.02 %

Tua,  klasik,  agung, mewah

C   : 3.13 %
M  : 98.9 %
Y   : 97.78 %
K   : 0.23 %

Kekuatan, bahaya, berani, cinta, panas

C   : 77.4 %
M  : 6.78 %
Y   : 100 %
K  : 0.24 %

Kehidupan, alami, tenang, sehat, zat
beracun
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Tabel 5.2

Arti warna pada kemasan lama berdasar produk

Tabel 5.3

Arti warna pada kemasan lama berdasar Klimchuk & Krasovec



Penggunaan  warna  merah  pada  kemasan  lama  memiliki  arti  semangat  dan

keberanian,  hal tersebut sama dengan arti  warna merah yang ditulisakan oleh

Klimchuk & Krasovec (2012 : 84) di mana merah berarti memiliki arti kekuatan,

berani yang mana hal tersebut adalah filosofi pemilik produk untuk menjalankan

usahanya  pada  bidang  makanan  ringan.  Perlu  diperhatikan  juga  pada  versi

Klimchuk  & Krasovec  menyebutkan  bahwa warna  merah  juga  memiliki  arti

bahaya, cinta, dan panas,  arti warna tersebut tidak ditemukan oleh penulis pada

kemasan lama, namun pada arti warna panas sebenarnya lebih merujuk kepada

suasana yang ditimbulkan saat melihat warna merah tersebut, hal tersebut lebih

dirasakan  oleh  alam  bawah  sadar  seseorang  saat  melihat  warna  merah  pada

kemasan  ini,  yang  mana  hal  tersebut  didukung  karena  adanya  kontras

komplementer  dengan  warna  hijau  dimana  jika  digunakan  pada  kemasan

makanan warna ini sebenarnya tidak cocok, dikarenakan warna komplementer

bersifat optis yang menyebabkan getaran sehingga tidak nyaman dipandang.

     

 

     

Penggunaan warna hijau pada kemasan lama merujuk pada ikon sebuah daun

pisang yang mana daun pisang sendiri pada kemasan ini disimbolkan sebagai hal

yang alami yang berasal dari alam, makna tersebut sesuai adanya dengan arti

warna yang dituliskan oleh Klimchuk & Krasovec (2012 : 84), selain sifat warna
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Gambar 5.11

Penggunaan warna pada kemasan lama
(sumber : Dini Ambarwati)



hijau  yang  dapat  menunjukan  alami  atau  kealamian  warna  hijau  juga  dapat

merepresentasikan kehidupan, tenang,  sehat,  zat  beracun, pada arti  sehat  atau

kesehatan  ini  sebenarnya  sudah  banyak  artikel  yang  ditemukan  oleh  penulis

mengenai  manfaat  keripik  pisang  diantaranya  mencegah  kanker,  mencegah

sembelit, mencegah anemia (“Manfaat Keripik Pisang Untuk Kesehatan, Cegah

Kanker”, Listi, 2019, April), namun penulis juga menemukan artikel lain bahwa

sebenarnya  keripik  pisang  dikatakan  tidak  sehat  dikarenakan  pada  proses

pembuatannya jika digoreng maka akan memiliki kandungan kalori apalagi jika

diberikan perasa (“Makanan Sehat yang Tidak Sehat”, Wisnubrata, 2017, Mei).

Jadi  warna  hijau  pada  kemasan  ini  sebenarnya hanya  menunjukan  sisi  alami

produk ini yang mana bahan utama dari produk ini adalah pisang yang dipanen

langsung dari  pohonnya, sedangkan untuk representasi  warna hijau dalam hal

kesehatan hal tersebut sebenarnya masih ada dua paham yang berbeda mengenai

manfaat sebuah keripik pisang.

Perpaduan hijau dengan warna coklat membuat kemasan memiliki kontras yang

tidak  selaras  serta  mengesankan  kemasan  menjadi  gelap.  Pada  teorinya

(Sadjiman,  2010)  keselarasan  dapat  tercipta  dengan  menambahkan  hue atau

menggunakan  warna  netral  (hitam/putih)  untuk  menjembatani  antar  elemen

warna. Jika target yang dituju adalah anak-anak dan ingin memunculkan kesan

hangat maka warna hijau sebaiknya dapat dipadukan dengan warna panas seperti

kuning, jingga, kuning-hijau.
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Gambar 5.12

Contoh Hue pada Software Grafis
(sumber : Adobe Illustrator)



Pada kemasan baru ini terdapat dua warna yang mencolok yaitu putih dan coklat

(gambar 5.9 indikator  1  dan 2),  selain itu  terdapat  warna lain seperti  kuning

(gambar 5.9 indikator 3), jingga (gambar 5.9 indikator 4), abu-abu (gambar 5.9

indikator 5). 

 

Putih pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah warna, namun putih

merupakan gabungan spektrum warna pelangi atau dapat dikatakan sinar terang

(Sadjiman, 2009 : 51),  sedangkan putih yang ada pada kemasan ini ditijukan

pada arti polos, suci, dan bersih, dimana pada dasarnya sama dengan apa yang

dikemukakan oleh Klimchuk & Krasovec (2012 : 84). Melihat dari target dan

keinginan  pemilik,  penulis  menemukan  bahwa  sebenarnya  kepolosan  yang

dimaksud adalah cerminan dari sifat anak-anak yang masih polos di mana hal itu

adalah  yang  ingin  disasar  oleh  pemilik  produk ini  untuk  dicerminkan  dalam

kemasannya dan kesucian merujuk kepada apa yang diinginkan pemilik untuk

menjual ini dengan cara yang benar, tidak menipu orang-orang dan apa adanya

menjual produknya secara jujur.
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Gambar 5.13

Elemen warna pada kemasan baru
(sumber : Dini Ambarwati)



Warna Versi Keripik Gajah Jaya

 

C   : 50.35 %
M  : 64.78 %
Y   : 73.26 %
K   : 52.24 %

C   : 0 %
M  : 72.59 %
Y   : 98.93 %
K   : 0 %

Agar terlihat harmonis dengan elemen
lainnya

C   : 5.45 %
M  : 3.76 %
Y   : 90.7 %
K   : 0 %

Warna Versi Klimchuk & Krasovec (2012:84)

 

C   : 50.35 %
M  : 64.78 %
Y   : 73.26 %
K   : 52.24 %

Tua,  klasik,  agung, mewah

C   : 0 %
M  : 72.59 %
Y   : 98.93 %
K   : 0 %

Semangat, kesegaran, kebahagiaan,
keceriaan

C   : 5.45 %
M  : 3.76 %
Y   : 90.7 %
K   : 0 %

Kemakmuran, pengecut, tidak pasti,
kekayaan
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Tabel 5.4

Arti warna pada kemasan baru berdasar produk

Tabel 5.5

Arti warna pada kemasan lama berdasar Klimchuk & Krasovec



Penggunaan warna coklat yang ada pada kemasan baru ini menurut desainernya

tidak  berbeda  dengan  yang  ada  pada  kemasan  lama  yaitu  ingin  menunjukan

secara harafiah warna coklat sebagai coklat yang mewakili bahan dari produk

keripik pisang Gajah Jaya ini. Desainer kemasan produk juga mengatakan bahwa

sebenarnya penggunaan warna coklat  ini  ditujukan agar lebih fleksibel  ketika

pemilik ingin menambah varian rasa dari produk keripik pisang itu, jika ingin

menambah  rasa  balado  maka  dapat  diganti  dengan  merah,  jika  ingin

menggunakan  rasa  jagung  bakar  dapat  menggunakan  warna  jingga  di  mana

warna-warna tersebut dapat merepresentasikan rasa dari setiap varian yang akan

muncul  nantinya.  Seperti  yang  dikutip  dari  artikel  berjudul  “6  Rules  for

Packaging Design that Will Shine on the Shelf” (Peter Vukovic, 2012)  bahwa

salah satu prinsip sebuah kemasan yang baik adalah  extensibility, yaitu konsep

dari  sebuah  desain  kemasan  produk  harus  memungkinkan  pengenalan  yang

mudah dari perluasan lini baru (variasi produk) atau sub-merek.
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Gambar 5.14

Contoh lineup varian rasa
(sumber : Dini Ambarwati)



Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan arti warna dari coklat yang dituliskan

oleh Klimchuk & Krasovec (2012 : 84) penulis menemukan teori lain mengenai

karakter  dari  warna  coklat  antara  lain  yaitu  kedekatan  hati,  sopan,  arif  dan

bijaksana (Sadjiman 2009 : 51) yang mana sebenarnya warna coklat ini dapat

mewakili sifat dari mbak Dini selaku pemilik dari usaha keripik pisang Gajah

Jaya ini yang sangat bijaksana dalam menjalankan usahanya yang selalu berhati-

hati, cermat, dan selalu belajar dari pengalamannya untuk terus ingin memajukan

produknya.

 

 

Sama  halnya  seperti  warna  coklat,  penggunaan  warna  jingga  berdasarkan

pemaparan desainer kemasan produk keripik pisang Gajah Jaya dipilih karena

terlihat harmonis saat bersama dengan warna coklat dan putih yang mendominasi

kemasan. Pada buku Nimana Elemen-elemen Seni dan Desain (Sadjiman 2009 :

72)  harmoni  pada  chroma   dapat  dicapai  dengan  menjajajrkan  warna-warna

chroma  yang  berdekatan  dimana  memang  warna  jingga  dan  coklat  memiliki

hubungan  chroma yang  dekat  sehingga  ketika  kedua  warna  tersebut

dikombinasikan akan terlihat lebih nyaman dan dapat menciptakan kesatuan atau

unity dan  harmonis  secara  visual.  Jika  melihat  pada  arti  warna  jingga  yang

dituliskan  oleh  Klimchuk  &  Krasovec  (2012  :  84)  yang  mencerminkan

semangat,  kesegaran,  kebahagiaan,  dan  keceriaan,  hal  tersebut  secara  tidak
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Gambar 5.15

Warna coklat  pada kemasan baru
(sumber : Dini Ambarwati)



langsung  mencerminkan  dari  sifat  pemilik  yang  selalu  bersemangat  menjual

produknya melalui  penjualan  offline maupun online  serta  ingin  menimbulkan

rasa keceriaan dan kebahagiaan kepada target setelah menikmati produk keripik

pisang Gajah Jaya.

Warna kuning menurut  Klimchuk & Krasovec (2012 :  84) merepresentasikan

kemakmuran, pengecut, tidak pasti, dan kekayaan. Sangat berbeda dengan arti

tersebut, warna kuning pada kemasan baru ini dipilih untuk merepresentasikan

warna kuning dari buah pisang dimana pisang adalah bahan baku utama dalam

pembutan produk. Warna kuning yang ada di kemasan baru ini terlihat menyatu

dengan elemen warna lain dikarenakan warna kuning memiliki hubungan dengan

warna  coklat  dan jingga yang mana kuning adalah  warna  yang berhubungan

secara  analogus dengan jingga.  Tidak semua arti  atau karakter  warna kuning

direpresentasikan pada kemasan baru ini,  tetapi berdasarkan apa yang penulis

baca bahwa warna kuning yang memiliki arti tidak pasti ini berkaitan dengan

produksi  keripik  pisang  Gajah  Jaya  ini  yang  juga  tidak  pasti  dikarenakan

permintaan  konsumen  yang  banyak  namun  produksi  yang  masih  belum bisa

memenuhi  keinginan  konsumen,  hal  tersebut  penulis  dapatkan  dari  hasil

wawancara kepada pemilik dari produk keripik pisang Gajah Jaya sendiri.
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Gambar 5.16

Roda warna

Sumber :
(https://www.reddit.com/r/Filmmakers/comments/4wgcfb/updated_version_of_the_colour_theo

ry_wheel_i/)



Maka berdasarkan dari perbandingan warna pada kemasan lama dan baru dapat

disimpulkan bahwa pada kemasan lama pemilihan warna hijau sudah baik dan

menimbulkan kesan yang baik namun cara mengombinasikan dengan warna lain

seperti  merah dan coklat  membuat  kemasan menjadi gelap dan menyebabkan

ketidaknyamanan  saat  melihat  kemasan  tersebut,  padahal  target  yang  dituju

adalah  anak-anak  dimana  anak-anak  cenderung  lebih  menyukai  warna-warna

yang  cerah  dibanding  gelap,  serta  pada  kemasan  lama  elemen  warna  tidak

memunculkan  unity/kesatuan antar elemen warnanya, berbeda dengan kemasan

barunya warna yang digunakan memiliki irama dan memiliki kontras yang baik

serta memiliki kesan hangat saat dipandang oleh target produk tersebut. Pada

kemasan baru, warna yang muncul menandakan adanya kesatuan dikarenakan

kesatuan pada kemasan baru ini diciptakan melalui warna yang disusun dengan

hubungan antar warna seperti chroma dan analogus pada warna.

5.2.3 Citra

Citra  pada  kemasan  ini  ditunjukan  ilustrasi  gajah  (gambar  5.11  indikator  1),

coklat dan keripik pisang coklat (gambar 5.11 indikator 2), daun pisang (gambar

5.11  indikator  3),  pisang  (gambar  5.11  indikator  4),  lingkaran  (gambar  5.11

indikator 5). Ilustrasi gajah mewakili nama produknya dan perusahaan produksi.

Citra cairan coklat, keripik pisang coklat, dan pisang yang ada pada kemasan ini

menunjukan produknya serta menunjukan bahan utama produksinya. Citra daun
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Gambar 5.17

Citra pada kemasan lama
(sumber : Dini Ambarwati)



pisang muncul pada kemasan bagain belakang sebagai latar. Dalam hal ini citra

pada kemasan sudah baik  dan sesuai  dengan produknya,  namun terdapat  hal

yang  sangat  disayangkan  karena  citra  pada  kemasan  ini  memiliki  kualitas

gambar  yang  beresolusi  rendah  dan  pixelated di  mana  hal  tersebut  kurang

menarik dan kurang professional untuk sebuah tampilan desain kemasan.

Kemunculan cairan coklat yang dituangkan pun membuat citra keseluruhan pada

kemasan menjadi sangat tidak padu dan aneh karena cairan tersebut tidak jelas

arahnya datang dari mana yang tiba-tiba muncul cairan coklat yang dituangkan.

Citra  gajah  sudah  cukup  merepresentasikan  produk,  namun  repetisi

menyebabkan  target  tidak  mengetahui  sebenarnya  manakah  dari  kedua  citra

tersebut  yang  menggambarkan  logo  Gajah  Jaya,  jika  citra  gajah  tersebut

dimaksudkan sebagai  logo.  Namun jika citra  tersebut  tidak ditujukan sebagai

logo lebih baik jika tidak mengulang visual gajah pada bagian belakang kemasan

dan menampilkan komposisi atau bodytext saja pada bagian belakang kemasan.

Hal tersebut kemudian juga berimbas terhadap sulitnya calon konsumen untuk

menentukan  manakah  bagian  depan  atau  bagian  belakang  produk  yang  akan

memengaruhi display produk saat dipajang pada rak penjualan.
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Gambar 5.18

Citra pisang coklat pada kemasan lama
(sumber : Dini Ambarwati)



Jika menggunakan pemahaman citra pada kemasan, citra yang dimunculkan pada

kemasan jika ingin mudah diingat oleh konsumen sebuah gambar harus sesuai

dengan konteks layout, di mana pada prinsip layout terdapat unity atau kesatuan

yang disusun secara berkaitan. Pada kemasan lama ini masing-masing citra yang

muncul tidak memiliki adanya kesatuan, dari ilustrasi gajah yang memiliki style

anak-anak  dipadukan  dengan  citra  keripik  pisang  coklat  dilapisi  oleh  bubuk

namun disiram dengan coklat cair serta citra daun pisang yang memiliki  style

vector.  Hal  tersebut  membuat  citra  pada  kemasan  ini  seperti  berdiri  sendiri-

sendiri yang mana seharusnya mereka adalah sebuah kesatuan.
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Gambar 5.19

Citra gajah pada kemasan lama
(sumber : Dini Ambarwati)



Citra pada kemasan baru ditunjukan ilustrasi resleting atau zipper (gambar 5.14

indikator 1). Lelehan coklat (gambar 5.14 indikator 2) dan pisang yang tersebar

(gambar 5.14 indikator 3). Coklat bar dalam lingkaran (gambar 5.14 indikator 4).

Gajah (gambar 5.14 indikator 5). Blok jingga (gambar 5.14 indikator 6). Ilustrasi

keripik pisang coklat (gambar 5.14 indikator 7).

Citra  coklat,  pisang  bertebaran,  dan  bar  coklat  ditujukan  untuk  menunjukan

varian  rasa  dari  produk  tersebut  dan  bahan  utama  dari  produk  tersebut.

Penggunaan  coklat  yang  meleleh  ditujukan  oleh  desainer  pembuat  desain

kemasan produk tersebut untuk merepresentasikan pisang yang diselimuti oleh

coklat.  Walaupun  dalam  komposisi  dijelaskan  coklat  yang  digunakan  adalah

bubuk namun penggambaran coklat yang berupa lelehan adalah pemilihan yang

sudah  dipertimbangkan  oleh  desainer  kemasan  tersebut,  karena  jika

menggunakan visual bubuk maka kemasan akan terkesan kotor.
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Gambar 5.20

Citra pada kemasan baru
(sumber : Dini Ambarwati)



        

Citra  gajah  yang  ditampilkan  pada  bagian  depan  kemasan  pada  dasarnya

ditujukan untuk menggambarkan nama produk sendiri  yaitu  Gajah Jaya yang

pada  kemasan  baru  ini  disingkat  menjadi  Gaya  untuk  lebih  memudahkan

pengucapan  dan  mudah  diingat.  Citra  gajah  yang  ditampilkan  secara  lebih

sederhana dengan  style kiddy look bertujuan agar mudah dipahami dan mudah

diingat.  Berdasarkan pemaparan desainer pembuat kemasan, citra gajah selain

menunjukan  nama  produk,  belalainya  yang  naik  ke  atas  bertujuan  untuk

menandakan  simbol  keberuntungan berdasarkan kepercayaan  warga  Thailand.

(“Why Elephants are Lucky?”, Lindsay Shapka, 2015, Mei).

Citra keripik pisang coklat pada bagian belakang kemasan menggambarkan isi

dari  produk  yang  dikemas  pada  kemasan  tersebut.  Dari  penjelasan  desainer

pembuat  desain kemasan tersebut  alasan dia  memunculkan citra  produk pada

53

Gambar 5.21

Citra coklat, gajah, dan badge rasa pada kemasan baru
(sumber : Dini Ambarwati)



bagian  belakang  kemasan  dikarenakan  kebanyakan  produk  makanan  ringan

menampilkan  isi  produknya  pada  bagian  depan,  jadi  peletakan  pada  bagian

belakang  kemasan  untuk  membedakan  dengan  produk  lain  yang  kemudian

ditambahkan  keunggulan-keunggulan  produk  tersebut  dengan  tanda  panah  di

mana  tanda-tanda  panah  diartika  seperti  sebuah  catatan  anak-anak  yang

menggunakan garis dan gambar (coretan-coretan).

Citra  pada  kemasan  baru  ini  dapat  dikatakan  jauh  lebih  baik  dibandingkan

kemasan lama dikarenakan memiliki kesatuan gaya yang sederhana dan saling

berkaitan yang membuat desain pada kemasan ini mudah dipahami, walaupun

pada bagian belakang kemasan terdapat citra yang tidak sama dengan elemen

lainnya  yang  memiliki  style vector,  namun  kesatuan  pada  citra  tersebut

diciptakan dengan warna yang selaras dengan elemen-elemen lainnya. Citra yang

muncul  juga  menciptakan  rangsangan  visual  yang  menandakan  produk  ini

meniliki rasa manis dari coklat dan pisang.
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Gambar 5.22

Citra isi produk pada kemasan baru
(sumber : Dini Ambarwati)



Maka berdasarkan dari perbandingan citra pada kemasan lama dan baru dapat

disimpulkan bahwa pada kemasan lama tidak memiliki kesatuan pada masing-

masing  elemen  visual   walaupun  elemen-elemen  visual  yang  ada  dapat

merepresentasikan produknya, hal ini  yang membuat produk tersebut menjadi

susah untuk diingat dan tidak memiliki rangsangan visual. Citra pada kemasan

baru  justru  memberikan  visual  yang  sederhana  dan  mudah  diingat  yang

kemudian dapat memunculkan rangsangan visual karena pada setiap elemennya

memiliki kesatuan gaya (style) yang ditampilkan.

Berdasarkan pengamatan penulis sebagai desainer, kemasan baru memang jauh

lebih unggul daripada kemasan lama, namun kemasan baru ini tentu memiliki

kelemahan pada target  lain dari  produk,  memang gaya ilustrasi  kartunal  atau

kiddy look berdasarkan pemaparan desainer ini cocok untuk anak-anak, namun

tidak untuk orang dewasa yang ingin membeli  produk ini. Pada umur remaja

sekitar 20-30 tahun mungkin masih cocok dengan gaya kartunal, apalagi jika itu

perempuan  biasanya  mereka  masih  menggemari  hal-hal  yang  berbau  lucu,

namun tidak dengan orang dewasa ataupun orang tua yang berumur 30 tahun ke

atas, rasanya lebih mungkin mereka membeli produk ini dikarenakan anaknya

yang melihat atau untuk oleh-oleh bagi cucu mereka.

5.3 Rangkuman Analisis

Berikut  adalah  hasil  rangkuman  dari  analisis  yang  telah  dilakukan  penulis  yang

meliputi analisis kemasan desain kemasan keripik pisang Gajah Jaya Wonogiri kemasan

lama dan baru :

5.3.1 Tipografi

Typeface pada kemasan lama terlalu banyak dan berukuran hampir sama, yang mana

hal  ini  menyebabkan konsumen atau target  sulit  mengidentifikasi  naman produk.

Kesan yang dimunculkan pada kemasan lama melalui typeface adalah kesan kokoh

dan kuat (halaman 34). Jika hanya menggunakan font dengan sifat kuat atau kokoh

sebenarnya  hal  tersebut  sudah  cukup  untuk  menggambarkan  produk  ini  bahwa

produk ini bernama Gajah Jaya yang kuat bagaikan gajah, namun terdapat typeface

yang memiliki sifat cepat (halaman 35) yang mana sebenarnya hal tersebut kurang
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cocok digunakan pada produk makanan dan lebih cocok untuk dimunculkan untuk

produk-produk otomotif.

Tipografi pada kemasan baru lebih baik dibandingkan kemasan lama, kesan yang

muncul  pada  typeface dekoratifnya  lebih  menunjukan  kesan  ceria  atau  fun,  hal

tersebut menjauhkan kesan kokoh dari sebuah gajah. Bagian bodytext menggunakan

typeface sans serif yang memiliki sifat modern. Sans serif sendiri termasuk dalam

typeface yang memiliki keterbacaan yang tinggi. Dengan adanya hal tersebut sebagai

bodytext  maka  memudahkan  target  atau  konsumen  untuk  membaca,  ditambah

susunan layout yang baik menempatkannya pada urutan yang nyaman untuk dibaca.

5.3.2 Warna

Warna yang ada pada desain kemasan lama sudah cukup baik merepresentasikan

produk  itu  sendiri,  khususnya  pada  warna  hijau  yang  ditujukan  untuk

merepresentasikan kesan alami yang tercermin dari bahan baku produk yaitu pisang

dan tidak menggunakan bahan pengawet. Sayangnya warna hijau di kemasan lama

ini  terpadukan  dengan  warna  merah  dari  tulisan  GAJAH  JAYA yang  mana  hal

tersebut menimbulkan kesan yang tidak nyaman saat dilihat.

Sebenarnya secara keseluruhan warna yang tercipta pada desain kemasan baru lebih

nyaman  untuk  dinikmati  karena  warna  yang  ada  memiliki  harmoni.  Kesesuaian

warna pada produk sebenarnya tidak sesuai dengan teori warna yang ditemukan oleh

penulis  melalui  literatur  yang  digunakan,  namun  sifat-sifat  warna  yang  ada

mencerminkan dari  sifat  pemilik  produk dan keadaan produksi  produk,  mungkin

desainer  pembuat  desain ini  juga menysipkannya pada warna-warna yang ada di

kemasan ini.

5.3.3 Citra

Gambar atau ilustrasi yang ada pada kemasan lama menampilkan citra yang kurang

baik,  hal  tersebut  muncul  pada  adanya ilustrasi  yang  pixelated di  mana  resolusi

gambar yang rendah dan tidak nyaman dinikmati. Padahal gajah yang muncul pada

kemasan lama sudah sangat baik untuk menunjukan produk dan merepresentasikan

target yaitu anak-anak yang dekat dengan ilustrasi yang sederhana.

Citra sederhana dan kesan  kiddy look yang ada pada kemasan baru memang jauh

lebih baik dibandingakn kemasan lama, citra pada kemasan baru menggambarkan

produk secara keseluruhan. Coklat dan pisang yang tersebar sebenarnya buka hal
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baru  dalam  sebuah  desain  kemasan,  namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dikatakan

plagiasi dikarenakan desainer telah melakukan modifikasi dan tidak meniru desain

tertentu dari kemasan lain.

5.3.4 Layout

Desain  tata  letak  atau  layout pada  kemasan  lama  cenderung  sulit  dipahami

dikarenakan  banyak  elemen  yang  terkesan  “ingin  bicara”  seperti  pada  nama

produknya  dan  pada  logo  yang  ada.  Dalam  penataan  layout seharusnya  sebuah

desain  harus  memiliki  elemen  mana  yang  ingin  ditunjukan  (more  concern)  dan

elemen  mana  yang tidak  terlalu  diperhatikan  (less  concern),  karena  hal  tersebut

berkaitan  dengan  emphasis atau  penekanan  yang  ingin  dimuculkan  untuk  dapat

menciptaka sequence (alur pembacaan).

Desain pada kemasan baru jauh lebih mudah dipahami dikarenakan elemen-elemen

yang ada tidak saling ingin bicara, ada elemen yang memang ditujukan agar terlihat

dan memang ada elemen yang memang tidak ditujukan mencolok.
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