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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penciptaan 

 

Sejak lahir manusia dibekali akal oleh Sang Maha Pencipta. Itulah yang 

menyebabkan manusia memiliki potensi mendesain kerangka kehidupan sebagai 

penganugrahan dari Tuhan kepadanya.  Pemanfaatan potensi tersebut sangat 

dibutuhkan agar manusia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Perwujudan 

dari hal tersebut merupakan budi daya manusia berupa cipta, karsa dan rasa 

termasuk estetika di dalamnya. 

Manusia dan alamnya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi, 

hubungan antara manusia dan alam sekitar merupakan hubungan yang sifatnya 

timbal balik, yakni antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. 

Dengan berbagai kreativitasnya, manusia pun berperan sebagai makhluk sosial 

yang mempunyai kelebihan di berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Proses desain menjadi sebuah pemecahan masalah untuk menggabungkan 

solusi dari beberapa fakta yang ada. Kreativitas manusia terhadap pemanfaatan 

hasil bumi memang sangat beragam bentuknya, dan kerja keras yang telah 

dilakukan pun membuahkan hasil menjadi sebuah produk yang telah memenuhi 

kebutuhan hidup. Dengan berkembangnya pemikiran, kemandirian, serta kerja 

keras maka diperlukan beberapa dukungan lain agar produk tersebut terkendali 

dan dapat diperjualbelikan. 

Desain adalah sebuah kegiatan kreatif yang mencerminkan keanekaan 

bentuk kualitas, proses, pelayanan dan sistem, bagaikan sebuah lingkaran yang 

saling berhubungan. Selain itu, desainer merupakan faktor yang membangun 

kegiatan inovasi pemanusiaan teknologi, dinamika budaya dan perubahan 

ekonomi (ICSID, 1999:6)  
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Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa desain adalah salah satu 

penunjang perubahan ekonomi dengan berpegang kuat kepada inovasi, sehingga 

produsen pun berhasil menjual produknya. Klimchuk dan Krasovec (2007, 

hlm.33) menuliskan dalam bukunya, bahwa desain kemasan adalah: 

Bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, 

tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk 
dapat dipasarkan. Desain kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, 
mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan 

sebuah produk pasar. Pada akhirnya desain kemasan berlaku sebagai 
pemasaran produk dengan mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi 

produk konsumsi secara unik.  

Pada perkembangannya kemasan bukan saja menjadi kebutuhan industri 

akan tetapi berperan sebagai nilai tambah dari suatu produk. Daya saing produk di 

pasaran dapat ditingkatkan dengan penggunaan kemasan  yang inovatif dan 

komunikatif. Jadi fungsi kemasan pada saat ini tidak terbatas sebagai  pelindung 

produk,  tetapi juga sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen seperti 

informasi rasa, berat, waktu kadaluarsa dan lainnya. Menurut Abramovicz, 

(Dalam Klimchuk dan Krasovec, 2007, hlm.54): 

Agar sebuah produk dan kemasannya berhasil, produk dan kemasan tersebut 
harus memuaskan kebutuhan konsumen dalam berbagai tingkat. Sudah 
berlalu masa di mana kita dapat memilah beberapa konsep di pasaran. 

Penting untuk memastikan bahwa konsep yang tepat diterapkan setiap 
waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan siklus 

pengembangan produk dengan departemen pemasaran, dengan firma desain 
untuk memastikan kesesuaian fungsionalitas dan estetika kemasan, dan 
dengan fokus riset ke konsumen untuk memastikan interaksi ke pengguna 

sudah efektif. Kita semua pernah membuang waktu dan uang dengan sia-sia 
ketika integrasi seperti itu tidak terjadi hingga di saat akhir pengembangan 

konsep. Konsumen kita memerlukan waktu yang lebih cepat untuk suatu 
produk dapat dipasarkan dengan kemungkinan sukses yang tinggi, dan 
integrasi seperti itu penting untuk mencapai tujuan tersebut. 

Saat ini sangat banyak produk lokal yang dihasilkan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) yang memiliki potensi bersaing yang cukup tinggi di pasar modern, 

seperti para perajin yang mengolah makanan dari buah-buahan, sayuran, kacang-

kacangan, dan umbi-umbian. Contohnya warga Kecamatan Cikembar yang 

memproduksi olahan tradisonal dari singkong/ketela pohon seperti kerupuk enye, 
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kerupuk tersebut merupakan makanan sederhana yang dibuat dari singkong 

dengan proses tradisional. Dari hasil kreativitas pengolahan singkong tersebut 

maka usaha ini menjadi sebuah sumber penghasilan dan UKM yang produktif di 

Kabupaten Sukabumi. 

Tidak sedikit produk lokal yang dihasilkan UKM masih lemah dalam desain 

kemasan. Hal itu jelas harus menjadi fokus perhatian khususnya bagi para 

produsen kemasan untuk menampilkan desain-desain yang menarik dan menjual 

untuk produk UKM. Banyak pelaku UKM enggan untuk membenahi kemasan 

disebabkan masalah biaya dan mereka tidak tahu harus mencari ke mana untuk 

membuat kemasan yang lebih bagus dan aman. Ide itu mendorong penulis 

mendesain kemasan salah satu makanan tradisional yakni kerupuk enye. Penulis 

membuat penciptaan karya desain kemasan makanan ini bersumber dari berbagai 

referensi, seperti halnya desainer kemasan yang telah membuat desain kemasan 

yang menarik. Seperti beberapa contoh desain kemasan berikut: 

(a)               (b) 

            Gambar 1.1 

(a) Contoh desain kemasan Pasta Mancini. (b) Contoh kemasan Pasta De Boles  

                (Sumber: (a) http://www.Pastamancini.com, (b) http://www. adamrrogers.com 

http://www.adamrrogers.com/portfolio/deboles-gluten-free-pasta/
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Pembeda pengkaryaan desain kemasan makanan dari penulis dan desain 

lainnya adalah dari segi konsep yang diusung ingin mengembangkan makanan 

khas oleh-oleh dari Sukabumi yakni kerupuk enye yang dapat banyak dijumpai di 

Sentra Enye yang berdomisili di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. 

Adapun kemasan enye yang pada sa  at ini dipakai adalah sebagai berikut: 

(a)                                                                             (b) 

Gambar 1.2 

(A) Contoh desain Enye Nur Rahma (B) Contoh kemasan Enye Mang Uday  

(Sumber: (a) dan (b) Dokumen Pribadi) 

 

Berdasarkan sumber dari Jurusan Pendidikan Seni Rupa, skripsi penelitian 

yang telah mengkaji mengenai kemasan yakni “Desain Kemasan Coklat Garut 

(Kajian Visual Estetika pada Kemasan Chocodot Perusahaan Tama Chocolate 

Garut)” oleh Shelly Pratiwi tahun 2013 dan Skripsi “Kajian Visual Estetik Desain 

Bentuk, dan Tipografi pada Kemasan Galendo Ciamis” oleh Irfan Dzihani tahun 

2014. Sedangkan untuk Skripsi Penciptaan yakni “Kemasan Makanan Ringan 

Tradisional” oleh Ence Memed Permana tahun 1997. 

Berangkat dari permasalahan yang penulis paparkan di atas adanya rasa 

simpati terhadap desain kemasan yang belum baik, maka pembuatan kemasan ini 

memang pada dasarnya ingin menyempurnakan desain kemasan sebelumnya dan 

bisa mengangkat kuliner tradisional pada makanan khas Sukabumi. Dari berbagai 

riset bahwa kemasan produk adalah salah satu pemecahan masalah bagi kendala 

pemasaran produk UKM sebagai daya tarik dan meningkatkan harga jual sebuah 
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produk maka penulis mencoba merealisasikan apa yang sedang dibutuhkan oleh 

masyarakat setempat. Banyak sekali varian olahan dari berbagai bahan makanan 

untuk sebuah oleh-oleh, akan tetapi pemilihan pembaruan desain kemasan untuk 

kerupuk enye dirasa tepat dikarenakan makanan tersebut sedang pada tahap 

berkembang. Maka dari itu penulis tidak memilih makanan yang sudah terkenal 

dan sudah mempunyai kemasan makanannya tersendiri. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan maka judul skripsi ini yaitu “DESAIN KEMASAN MAKANAN 

“KURUPUK ENYE” KHAS SUKABUMI”. 

 

B. Rumusan Masalah Penciptaan 

Penulis dalam penciptaan ini akan membatasi penciptaan berupa Desain 

Kemasan Makanan “Kurupuk Enye” Khas Sukabumi dengan rumusan penciptaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep desain yang akan digunakan pada kemasan “kurupuk 

enye” khas Sukabumi? 

2. Bagaimana proses pembuatan desain kemasan “kurupuk enye” khas 

Sukabumi? 

3. Bagaimana analisis visual karya desain kemasan “kurupuk enye” khas 

Sukabumi 

 

C. Tujuan Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penciptaan ini yakni: 

1. Menjelaskan   konsep  karya  desain kemasan  makanan “kurupuk enye” khas  

 Sukabumi. 

2. Menjelaskan proses karya desain kemasan makanan “kurupuk enye” khas  

 Sukabumi. 

3. Menjelaskan  analisis  visual  karya  desain  kemasan makanan “kurupuk  

 enye” khas Sukabumi. 
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D. Manfaat Penciptaan 

 

Dari penciptaan karya desain kemasan makanan “Kurupuk Enye” Khas 

Sukabumi, penulis paparkan beberapa manfaat, yakni: 

1. Manfaat  bagi pribadi 

a. Menambah kajian wawasan yang lebih luas secara teoritis dan praktis 

mengenai proses desain kemasan. 

b. Meningkatkan rasa simpati terhadap sesama. 

2. Manfaaat bagi masyarakat 

a. Mengembangkan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan masyarakat luas pada  

umumnya dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pengembangan industri 

ekonomi kreatif yang berbasis keunggulan budaya lokal. 

3. Manfaat bagi desainer  

a. Pembuatan karya desain kemasan ini diharapkan dapat memeberikan 

referensi lebih dalam pembuatan karya desain kemasan. 

4. Manfaat bagi Pendidikan Seni Rupa. 

a. Dapat menjadi tambahan data teori dan pemikiran bagi mahasiswa  untuk  

 perkembangan desain kemasan untuk penciptaan karya yang serupa. 

 

E. Metode Penciptaan 

Dewasa ini desain kemasan yang ada di setiap produk memang sudah 

banyak dan mumpuni. Namun untuk target pasar sendiri akan bersaing di 

lingkungan masyarakat umum setempat yang belum banyak melihat desain yang 

berbeda dari biasanya. Segmentasi pasar yang akan menjadi target yakni untuk 

remaja dan atau yang sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup memadai. 

Dari beberapa desain kemasan makanan yang sudah ada terlihat sederhana, 

maka dari itu bersumber dari referensi desain kemasan yang sudah saya lihat dan 

amati muncul lah beberapa ide untuk memperbaharui desain kemasan makanan. 

Karena penulis berharap ingin melestarikan dan mengembangkan makanan 
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tradisional yang bisa bersaing di dunia modern melalui pembaharuan desain 

kemasannya. 

Kategori jenis makanan kerupuk enye dengan spesifikasi panganan 

mentahan dan hanya perlu 1 kali lagi tahap penggorengan tersebut, yang diolah 

dari singkong pilihan dengan proses pembuatan diparut lalu dibentuk bulat datar 

setelah itu dikeringkan dengan dijemur sinar Matahari. Mengenai bentuknya ada 

yang utuh bulat datar ataupun ada yang sudah dipotong menjadi panjang datar. 

Kuantitas panganan ini yakni 200 gr dan 500 gr, varian rasa dari kerupuk enye 

yakni original, pedas, keju, dan udang/terasi, lalu varian lainnya yakni kerupuk 

enye yang siap saji berisi berat bersih 100gr dengan varian rasa pedas dan jagung 

bakar.Kemasan yang akan dibuat merupakan kemasan primer dari material plastik 

mika dan kertas dengan dimensi, bentuk dan warna yang disesuaikan varian rasa. 

Sebelum melakukan proses berkarya, penulis melakukan beberapa persiapan 

proses penciptaan dan teknik metode penelitian untuk eksperimen secara 

deskriptif melalui cara observasi bahan kemasan dan makanan itu sendiri, 

wawancara kepada produsen dan konsumen kerupuk enye, dan pengumpulan data 

dalam bentuk kajian literatur tentang desain kemasan. 

Desain kemasan ini bersumber dari referensi kemasan pada umumnya dan 

sudah melihat desain kemasan sebelumnya. Dan untuk menunjang kelengkapan 

desain kemasan maka ada beberapa perangkat lunak yang yang digunakan dalam 

pembuatan karya ini yakni Adobe Photoshop CS dan CorelDraw X. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan serta pembacaan laporan penciptaan karya 

desain yang berjudul DESAIN KEMASAN MAKANAN “KURUPUK ENYE” 

KHAS SUKABUMI ini, maka karya tulis ini disusun dalam sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang Latar Belakang Penciptaan, 

Masalah Penciptaan, Tujuan Penciptaan, Manfaat Penciptaan, Metode 

Penciptaan, serta Sistematika Penulisan. 

2. BAB II KAJIAN SUMBER PENCIPTAAN, berisi tentang: 

Kajian Teoretik, yang menjelaskan tentang Desain, Desain Kemasan, Kajian 

Empirik mengenai perkembangan desain kemasan, Konsep penciptaan. 

3. BAB III METODE PROSES DAN TEKNIK PENCIPTAAN, Menjelaskan 

tentang metode dan langkah-langkah yang penulis gunakan dalam membuat 

karya ini, yaitu: 

Ide berkarya, Stimulasi Berkarya, Pengolahan ide, Proses berkarya  

(Persiapan alat dan bahan, pembuatan sketsa desain konsep kemasan, tahap 

setting dan editing, tahap print out, tahap finishing). 

4. BAB IV ANALISIS KARYA HASIL CIPTAAN, berisi analisis dan 

pembahasan karya desain kemasan yang diciptakan diantaranya membahas: 

Pembentukan, Print Out, Pengemasan, Display Karya. 

5. BAB V PENUTUP, bagian terakhir ini berisi kesimpulan hasil penciptaan 

karya dan saran atau rekomendasi berkenaan dengan karya seni yang 

diciptakan. 

 

 

 

 


