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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi yang terus berkembang, dan sumber daya manusia yang terus

meningkat mempermudah manusia dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari.

Berbagai usaha dan kegiatan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi. Pemanfaatan teknologi saat ini yang berkembang pesat membuat

manusia semakin kreatif dalam berinovasi.

Salah satu jenis usaha yang menjadi faktor penting dan berpengaruh

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Usaha Kecil Menengah (UKM).

UKM merupakan segmen pelaku usaha yang sangat besar didalam perekonomian

Indonesia. Dengan banyaknya UKM yang ada diharapkan mampu menyediakan

kesempatan atau lapangan kerja yang baru bagi masyarakat, namun pada

kenyataannya UKM masih belum begitu besar dalam membantu perekonomian

nasional. Hal di disebabkan masih lemahnya daya saing produk-produk UKM

terhadap produk-produk dari usaha besar yang sudah dikenal masyarakat luas.

Selain kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan pada bidangnya faktor

kemasan yang dinilai tidak berpengaruh terhadap nilai jual produk terbukti sama

sekali salah karena konsumen tidak hanya terpaku pada produk. Dampak dari hal

ini yaitu berkurangnya kurangnya nilai jual produk UKM dalam menarik minat

konsumen.
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Kebanyakan konsumen akan melihat produk dari kemasannya pertama

yang dilhatnya, kemasan yang menarik dapat memikat hati konsumen untuk

membelinya meskipun mungkin saat itu konsumen tidak ingin membeli produk

tersebut.

Kualitas dari produk utama itu sendiri juga sangat penting dan dengan

ditambahnya kemasan yang menarik maka akan memberikan nilai tambah dari

produk utama. Dengan begitu konsumen akan puas dengan barang yang dibeli dan

itu membuat mereka akan membeli produk kita lagi.

Bersamaan dengan tugas yang didapat, maka proyek akhir ini

memanfaatkan kebutuhan dari usaha penjualan makanan atau produk ukm yang

membutuhkan kemasan. Dilihat dari kebutuhan akan kemasan yang diinginkan

dari bisnis ini maka bisa dimanfaatkan teknologi cetak offset yang bisa

memproduksi cetakan untuk memberikan desain yang sesuai keinginan untuk

mencapai maksud peningkatan penjualan dan pendapatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menarik minat konsumen dengan cara mendesain ulang

kemasan Jamur Krezz ?

1.3 Batasan masalah

Batasan masalah yang dimuat berdasarkan batas pengerjaan proyek akhir

diantaranya:

1. Tidak menyangkut mesin plat CTCP (Computer To Conventional Plate).

2. Proses cetak tidak memuat penjelasan tentang mesin secara detail.
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3. Proses finishing atau plong tidak menyangkut tentang peralatan secara

detail.

4. Tidak menyangkut tentang pembuatan produk UKM Jamur Krezz

Secara detail.

1.4 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas akhir pembuatan dan pengembangan

kemasan bagi UKM adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi DIII Komputer Grafis dan

Cetak STIKOM Surabaya yaitu dengan melaksanakan mata kuliah Proyek

Akhir.

2. Sebagai sarana penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah diberi dan

diajarkan pada jurusan DIII Komputer Grafis dan Cetak STIKOM Surabaya

terhadap UKM

3. Sebagai sarana mempelajari dan memahami bagaimana manfaat langsung

packaging atau kemasan terhadap peningkatan nilai jual produk dari UKM

Jamur Krezz.

4. Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan

bermanfaat pada industri percetakan.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan proyek akhir ini adalah :

a. Untuk pribadi/kelompok

1. Dapat mengerti tentang jalinan relasi antara perusahaan percetakan dan

konsumennya.
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2. Dapat menerapkan pembelajaran yang telah diperoleh.

3. Dapat menambah pengalaman dan pembelajaran tentang pemasaran.

4. Dapat menambah pengalaman bagaimana melihat pasar bisnis.

b. Untuk UKM

1. Dapat memberikan identitas yang lebih kuat untuk promosi produknya.

2. Dapat membandingkan situasi dimana kemasan yang dipakai mengalami

perubahan

3. Dapat mendapatkan pembelajaran tentang pentingnya kemasan yang baik


