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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia merupakan salah satu 

prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional, selain karena UKM 

menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya 

ditujukan mengurangi masalah kesenjangan ekonomi antar golongan 

pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan 

penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UKM akan memperluas basis 

ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

mempercepat pembangunan struktural, yaitu meningkatkan perekonomian 

daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan, 2011). 

Pada umumnya industri kecil lebih banyak berkembang di daerah 

pedesaan dan kota-kota kecil yang seringkali merupakan usaha sampingan 

atau pola paruh waktu dari kegiatan ekonomi lainnya. Indikasi ini ini sangat 

positif dalam mendukung pembangunan di daerah salah satunya di Kabupaten 

Karanganyar atau lebih tepatnya di Desa Karanglo, Kecamatan 

Tawangmangu.  

Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku bisnis UKM Bakti 

Jaya yang terletak di Desa Karanglo memiliki kualitas yang baik. Hal ini 

dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar, sekalipun 

para pelaku bisnis tersebut bertaraf UKM tetapi mereka mempertimbangkan 

aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan akan 

dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang 

tidak lepas dari perhatian, mereka harus saling bersaing untuk mampu 

menjadi yang diminati pasar, belum lagi harus bersaing dengan perusahaan 

besar. Alasan para pelaku bisnis UKM mempertimbangkan aspek mutu dan 

kualitas sebagai sarana untuk menarik perhatian konsumen.  
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Tidak hanya kualitas produk saja yang berpengaruh besar dalam 

penjualan, kemasan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pemasaran sebuah produk. Dalam penjualan produk makanan, tentu saja 

diperlukan sebuah kemasan sebagai wadah guna melindungi produk makanan 

yang ada di dalamnya agar tidak rusak, terutama bila produk makanan 

tersebut adalah produk walangan yang mudah remuk. Tidak hanya fungsinya 

saja, penampilan luar kemasan makanan juga berperan kuat dalam menarik 

konsumen untuk membeli suatu produk.  

Kemasan merupakan salah satu faktor pencipta suatu image tertentu 

yang ingin dibangun oleh produk. Desain dari suatu kemasan mengaitkan 

semua bentuk, struktur, material, warna, citra, dan elemen-elemen desain 

dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan ini sendiri 

berfungsi sebagai pembungkus, melindungi, dan membedakan sebuah produk 

dalam pemasarannya.  

UKM Bakti Jaya merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang 

pembuatan makanan ringan seperti keripik dan walangan/gruby yang berasal 

dari bahan baku ubi. Produk tersebut tergolong produk yang tanpa memakai 

bahan pengawet sehingga faktor kemasan menjadi salah satu faktor yang 

menentukan ketahanan dari makanan olahan tersebut. Kemasan yang 

digunakan di UKM tersebut dulunya hanya menggunakan plastik biasa yang 

diberi pita sebagai alat pembungkus bagian atasnya dan belum adanya 

informasi mengenai produk olahan tersebut. Kemasan yang seperti ini sudah 

sangat umum digunakan untuk membungkus makanan ringan dan dinilai 

kurang menarik perhatian konsumen karena kemasan tersebut terlihat biasa 

dan tidak memiliki perbedaan dengan kemasan produk serupa.  

Pada saat ini permasalahan yang dihadapi oleh UKM Bakti Jaya adalah 

kemasan produk yang banyak dikeluhkan oleh konsumen karena kemasan 

tersebut menyebabkan produk tersebut cepat melempem dan kurang higienis, 

oleh karena itu perlu adanya pembaruan kemasan yang dapat menjaga 

kualitas serta mutu dari produk tersebut dan dapat menjadi sarana promosi 

yang diharap dapat meningkatkan penjualan dari produk olahan makanan 
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tersebut, serta dengan adanya pembaruan kemasan tersebut diharapkan 

mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen grubi serta dapat 

menjadikan ciri khas produk grubi yang berasal dari daerah tawangmangu. 

Pada saat ini kemasan yang digunakan sebagai pembungkus grubi ada 2 

macam yakni wadah besar dan kecil yang berasal dari plastik yang hanya 

diberi tali pita diatasnya, pada penelitian ini difokuskan pada kemasan kecil 

sebagai oleh-oleh dari daerah tawangmangu.    

Salah satu metode yang digunakan untuk merancang kemasan ini 

adalah dengan mengunakan metode Kansei Engineering. Menurut Ushada 

(2010), nilai Kansei dipengaruhi oleh kearifan lokal, yaitu 

kecerdasan/pengetahuan, familiaritas, persetujuan, dan minat warga setempat 

dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memperhatikan lingkungan serta 

sumberdaya manusia yang terdapat pada daerah lokal setempat. Metode 

Kansei Engineering adalah metode yang dipakai untuk mengidentifikasikan 

aspek psikologis konsumen saat beriteraksi dengan produk dan menemukan 

hubungan antara perasaan tersebut dengan karakteristik produk. Pada 

penerapannya, metode ini mempunyai ciri khas berupa kata-kata yang 

melambangkan keinginan konsumen pada produk tersebut, yang biasa disebut 

kata-kata kansei. Kata-kata kansei ini menjadi variabel-variabel yang 

nantinya dakan menjadi pertimbangan dalam merancang kemasan walangan, 

maka pada tugas akhir ini penulis membuat judul : “Redesain Kemasan 

Makanan Olahan Ubi dengan Metode Kansei Engineering”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan penyampaian di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

kali ini adalah bagaimana membuat kemasan grubi sesuai dengan citra atau 

keinginan konsumen sehingga didapatkan spesifikasi kemasan grubi yang 

tepat dan dapat menjadi daya tarik tersendiri serta dapat menjadikan ciri khas 

produk grubi dari tawangmangu dengan menggunakan metode kansei 

engineering.  
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1.3 BATASAN MASALAH 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka batasan masalah dari 

penelitian ini berpusat pada :  

1. Penelitian ini dilakukan pada UKM Bakti Jaya dengan obyek penelitian 

grubi dengan berat 200 gr.  

2. Penelitian hanya menggunakan 4 elemen desain yaitu bentuk, tampilan, 

bahan, dan warna. .  

3. Responden yang dipilih berasal dari konsumen dan penjual grubi.  

4. Kansei word yang digunakan dalam penelitian diambil dari observasi dan 

wawancara pada responden.  

5. Produk hanya dijual di daerah tawangmangu.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini : 

1. Mengetahui spesifikasi kemasan yang sesuai dengan citra atau keinginan 

dan kebutuhan konsumen. 

2. Merancang alternatif usulan desain kemasan berdasarkan metode kansei 

engineering.  

3. Mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan kemasan 

grubi terpilih.   

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya untuk UKM dan 

peneliti :  

1. Meningkatkan perkembangan usaha grubi dalam proses promosinya.  

2. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai dampak kemasan sebagai 

pemicu brand image produk grubi.  

3. Memberikan bantuan kepada pengusaha grubi guna menunjang usahanya 

agar lebih maju.   
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1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN  

Pendahuluan menjelaskan gambaran awal mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

sitematika penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Landasan teori berisi tentang pembahasan metode-metode yang 

akan digunakan yaitu metode kansei engineering.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai tahapan-tahapan 

yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai upaya 

dalam pemecahan masalah.  

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Pengolahan dan analisa data menyajikan data-data terkait penelitian 

dan pemecahan masalah-masalah yang ada dalam penelitian yang 

dilakukan serta memaparkan hasil analisa terhadap data-data yang 

diperoleh dari objek penelitian.  

BAB V PENUTUP  

Penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan selama penelitian.  

  

 

 

   

 

 

 

 


