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RANGKUMAN  
 
Penelitian ini adalah suatu kajian tentang bagaimana pemaknaan khalayak terhadap 
desain visual dan teks dalam medium kemasan dari suatu produk. Penelitian dalam ranah 
studi khalayak tersebut diangkat sebagai tema bahasan penelitian, karena peneliti ingin 
menganalisa dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana khalayak memaknai desain 
visual kemasan produk sesuai dengan latar belakang kelas sosial mereka. Kemasan yang 
merupakan suatu bentuk produksi simbolik, menampilkan suatu bentuk budaya visual 
yang diharapkan mampu mewakili konsep budaya dari khalayak pengguna produk yang 
dikemas. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti pemaknaan khalayak, khususnya kelas 
menengah, terhadap desain visual kemasan produk, yang dalam penelitian ini dibatasi 
hanya pada jenis produk food & beverage. 
Dikaitkan dengan penelitian ini, dimana proses pemaknaan dilakukan terhadap kemasan 
sebagai suatu media komunikasi, maka dalam penelitian ini, teori yang digunakan 
sebagai landasan penelitian adalah analisa visual dari Gillian Rose, yang mengacu pada 
sisi khalayak. Studi khalayak adalah suatu studi yang mengacu pada cara pandang dan 
pemaknaan khalayak terhadap suatu obyek yang divisualisasikan ke khalayak, yang 
dalam hal ini khalayak yang dimaksud adalah konsumen dari produk makanan dan 
minuman ringan. 
Obyek yang diteliti adalah individu yang dikategorikan sebagai konsumen kelas 
menengah di Surabaya. Individu tersebut akan memaknai desain visual kemasan, yang 
akan digunakan untuk dianalisa dan kemudian didapatkan hasil penelitian. Para informan 
tersebut dikumpulkan dalam suatu focus group discussion, dimana dalam diskusi tersebut 
para informan diminta pendapat dan berdiskusi mengenai beberapa pertanyaan yang 
dilontarkan seputar kemasan. 
Dalam penelitian ini, khalayak diminta untuk menganalisa dan memaknai desain visual 
kemasan dari produk-produk yang dipilih tersebut. Sehingga akan dapat ditarik 
kesimpulan tentang pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak terhadap desain visual 
kemasan tersebut berdasarkan status sosial dari para informan tersebut. Sedangkan 
metode pengambilan data dilakukan dengan cara menampilkan visual desain kemasan 
dan dimaknai, dimana dalam penelitian ini, digunakan tiga buah kemasan produk 
makanan dan minuman ringan, yaitu kemasan produk wafer Loacker, kemasan produk 
biskuit Monde dan kemasan produk air mineral Cleo.  
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Dari hasil penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu desain visual kemasan 
suatu produk mampu menjadi media komunikasi antara produk yang dikemas dengan 
masyarakat yang menggunakan atau mengkonsumsinya. Selain itu, dari pengumpulan 
pendapat hasil diskusi oleh para informan, didapat kesimpulan pula bahwa desain visual 
kemasan mampu memberikan suatu makna bagi orang yang melihatnya. Pemaknaan 
tersebut dapat diperoleh dari aspek komposisi atau elemen dari desain visual kemasan 
yang menonjol, yaitu merek, warna, bentuk kemasan, foto produk dan teks penjelas 
lainnya. Selain itu pemaknaan juga dapat diperoleh melalui teknologi yang ditampilkan 
dalam suatu desain kemasan produk. 
Selain itu, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu media komunikasi produk, desain 
visual kemasan memposisikan dirinya sebagai media yang dominanthegemonic reading, 
dalam arti mampu meng-hegemoni khalayak. Khalayak melakukan identifikasi terhadap 
desain visual kemasan tersebut, dan langsung menerima pesan dominan dari teks atau 
gambar yang ditampilkan. Disamping adanya penerimaan terhadap suatu desain visual 
kemasan, muncul juga adanya ketidaksukaan atau penolakan terhadap suatu desain visual 
kemasan. Hal tersebut yang memunculkan oppositional reading, dimana khalayak 
mengambil posisi berlawanan, baik dengan cara menyatakan ketidaksetujuannya atau 
dengan cara menolak. Tetapi munculnya oppositional reading tersebut karena sebenarnya 
khalayak sudah terlebih dahulu mengalami dominant-hegemonic dari desain visual 
kemasan produk yang telah terbiasa dilihat dan dikonsumsi. Hal tersebut terjadi karena 
sebelumnya mereka telah mengalami suatu pembentukan persepsi dari desain kemasan 
produk-produk sejenis yang biasanya mereka konsumsi. Sehingga ketika mendapati suatu 
desain visual kemasan produk yang berbeda konsep atau bentuk dari yang biasanya 
dilihat, akan timbul suatu penolakan atau ketidaksukaan. Oleh karena itu, berdasarkan 
hasil temuan data dan pembahasan ini, desain visual kemasan memang dirancang untuk 
melakukan suatu bentuk hegemonic-reading bagi khalayak, yang dalam hal ini adalah 
konsumen produk food & beverage. 
Kesimpulan lain yang didapat adalah bahwa produk yang ditujukan untuk masyarakat 
golongan atau kelas tertentu, tentunya tidak hanya menggunakan harga sebagai patokan 
kelasnya, tetapi juga harus diimbangi dengan konsep desain visual kemasan yang harus 
mampu menunjang harga dan target pasar produk tersebut. 
Disamping itu, peneliti memperoleh fakta bahwa masyarakat kelas menengah akan lebih 
berpikir dalam membeli kebutuhannya dibandingkan dengan seseorang yang berada 
dalam strata kelas atas misalnya, yang memiliki kelebihan penghasilan sehingga dalam 
keputusan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk lebih mudah dan tidak 
memerlukan pemikiran yang besar. Oleh karena itu, kalangan masyarakat kelas 
menengah lebih memilih membeli produk yang tergolong mahal dan berkualitas, tetapi 
dengan ukuran atau takaran yang lebih kecil, agar dapat terjangkau oleh daya beli 
mereka. 
Kesimpulan berikutnya dalam penelitian ini adalah pengaruh faktor status pekerjaan dan 
lingkungan hidup seseorang sehari-hari ternyata mampu memberikan pengaruh terhadap 
proses pemaknaan orang tersebut.  
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 Selain itu faktor pengalaman seseorang terhadap suatu produk, dalam hal ini 
mengkonsumsi produk, mampu mempengaruhi tingkat obyektifitas penilaian terhadap 
suatu desain visual kemasan produk. Selain itu, tampilan desain visual yang menarik, 
selain juga faktor kebutuhan akan produk dan harga jual yang dapat dibaca dengan jelas 
oleh masyarakat, suatu produk dapat dikelompokkan sebagai media representasi dari 
kelas masyarakat tertentu yang mengkonsumsinya. Sehingga peneliti mendapatkan 
kesimpulan umum yaitu bahwa desain visual kemasan menjadi suatu bentuk identitas 
sosial dari penggunanya. Kemasan mampu menjadi suatu bentuk produksi simbolik yang 
menampilkan suatu bentuk budaya visual yang mewakili konsep budaya dari khalayak 
pengguna produk food & beverage tersebut. 
Dalam penelitian ini juga diberikan beberapa saran, yaitu masih terbukanya 
pengembangan terhadap penelitian ini, dilihat dari unsur khalayaknya maupun teks media 
yang digunakan. Penelitian yang lebih jauh dapat juga diarahkan pada khalayak yang 
berada pada status sosial yang berbeda, dan juga dengan bentuk atau jenis kemasan 
produk dalam ranah yang berbeda pula.  
 
                                                              SUMMARY 
 
This research is a study about the audience interpretation of meaning towards visual 
design and teks of a product packaging. The researcher tends to analyse and figure out 
how audience interpret meaning towards a visual design of a product packaging 
according to their social class background. Product packaging which is a form of 
symbolic production, represent a visual culture form which expected to represent the 
cultural concept of the audience who consume the product. Therefore the researcher tends 
to discover the audience interpretation of meaning, particularly by the middle classs 
audience, which in this research limited only to food and beverage products. 
To answer the research question, where the interpretation process of meaning which 
focused on product packaging as a communication medium, Gillian Rose’s visual 
analysis was choosen as basic theory which refer to audience study. Audience study is a 
study which refer to the audience’s point of view or interpretation of meaning towards an 
object which is visualized to the audience, which in this case, particularly the consumer 
of food and beverage product. 
The object being observed is the individual person which categorized as middle class 
consumer in Surabaya. The person generated the meaning of visual design of the 
packaging, which were used for analyses to obtain the result. The informan were gathered 
in a focus group discussion, and asked for their opinion and discussed about everything 
which related to product packaging. 
In this research, audience were asked to analyse and generated the meaning of a visual 
design of product packaging which had been choosen in order to obtain conclusion about 
the audience interpretation of meaning towards visual design and teks of a product 
packaging according to their social class background. The method of data collection were 
done by representing the visual design of 3 product packaging which include to food and 
beverages, which are : wafer Loacker, biskuit Monde dan Cleo mineral water. 
This research has resulted some conclusion, which are : visual design of product 
packaging had the ability to be a communication medium berween the product with 
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the audience as its private consumer. Visual design also create meaning for the viewer.  
The interpretation of meaning emerged from the composisition aspects or element of 
visual design which appeared dominantly, such as : brand, colour, packaging form, 
product image and other teks which constitued a meaning. Interpretation of meaning also 
can be acquired throuh the technology which was used in a product packaging. 
It can be concluded as well that visual design as a communication medium place itself as 
a product communication medium. Visual design of product packaging positioned itself 
as a dominant-hegemonic reading, which mean it have the ability to hegemonized the 
audience. The audience identified the visual design of the packaging and perceived 
directly the dominant message which sent by the teks or image which being displayed. 
there is also an acceptance of an image being represented on a visual design of a product 
packaging, a rejection or resistence to an image or teks of a product packaging visual 
design can also occured. It is emerged the oppositional reading, where the audience stated 
their disagreement or rejection. These oppositional reading behavior appeared because 
the audience first had been experienced the dominant-hegemonic of a visual design of a 
product packaging they had been consumed regularly. The result showed that visual 
design was designed to shape a hegemonic-reading attitude for the audience, which are 
the consumer of food & beverage product. 
Another conclusion which appear is that the product which designed to certain class or 
people, not only use price factor as measurement scale but also balanced with visual 
design concept which suitable for the appriorate market. The researcher also figured out 
that middle class group will take further consideration to spend their expenses compared 
to those which came from upper class group, which had bigger income, so it’s a lot easier 
for them to decide to spend for their expenses. Therefore the middle class consumer will 
choose to buy an expensive and good quality product but with a smaller portion or 
quantity, which affordable for them. The next conclusion which obtained in this research 
is that the influence of working status and daily life environment is able to give impact to 
the interpretation of meaning process by the individual. Furthermore, individual 
experience factor also influence the objectivity level of valuation towards visual design of 
a product packaging. An attractive visual design appearance, necessaty factor, as well as 
price tag whic can be easily read by the people, a product can be seen as representation 
medium from certain social class which consumed it. Therefore the resercher obtained 
general conclusion that visual design of product packaging become a social identity from 
their consumer. Product packaging is able to be a simbolic production form which 
performing a visual culture form which represent the cultural concept of the audience 
who use the food & beverage products. 
Further research development which focused on audience element and the medium teks 
which were used is stil widely open to enrich the study of visual design of product 
packaging. 
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                                                                ABSTRAK  
 
Desain visual adalah suatu bentuk yang dapat diaplikasikan dalam semua ranah 
kehidupan masyarakat. Desain visual dari kemasan menjadi suatu media komunikasi bagi 
produk agar dapat berhubungan dengan konsumennya, sesuai dengan konsep yang 
dibawa oleh desain kemasan tersebut. Setiap detil yang ada dalam desain visual kemasan 
menjadi alat yang efektif bagi produk tersebut dalam melakukan kontak langsung dengan 
calon penggunanya. Oleh karena itu, desain kemasan memiliki fungsi sebagai sarana 
estetika untuk berkomunikasi dengan semua orang dari berbagai latar belakang budaya, 
status sosial, usia dan gender. 
Hal-hal tersebut yang kemudian digunakan sebagai elemen-elemen visual yang dicoba 
untuk dituangkan melalui visual desain kemasan produk, yang diharapkan mampu 
mewakili konsep budaya dan strata atau kelas dari masyarakat konsumen produk tersebut. 
Dalam penelitian ini, digunakan analisa khalayak sebagai acuan, karena bentuk dan 
konsep yang ingin ditampilkan dalam suatu desain visual kemasan tentunya akan 
dimaknai berbeda oleh setiap orang yang melihatnya. Demikian pula dengan konsep 
kelas menengah yang ditampilkan melalui visualisasi kemasan produk. Bagaimana 
pemaknaan dari masyarakat terhadap beberapa kemasan produk, yang merupakan 
representasi dari strata menengah di masyarakat. Sehingga akan dapat diperoleh suatu 
kesimpulan tentang bagaimana desain visual kemasan mampu merepresentasikan produk 
kelas menengah, yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah di Indonesia. 
Studi khalayak adalah suatu studi yang mengacu pada cara pandang dan pemaknaan 
khalayak terhadap suatu obyek yang divisualisasikan ke khalayak tersebut. Studi 
khalayak merupakan hal terpenting dari bagaimana pemaknaan terhadap suatu gambar 
visual terbentuk, dan menggunakan sarana khalayak dari suatu media untuk memaknai 
visual tersebut, menerima atau bahkan sikap menolak dari suatu khalayak yang telah 
melihat dalam jarak tertentu. Kemasan adalah suatu bentuk budaya visual yang dimaknai 
pula oleh khalayaknya, yang dalam hal ini adalah konsumen produk-produk yang 
dikemas tersebut.  
 
 
Kata kunci : desain visual kemasan, kelas menengah, pemaknaan, analisa khalayak, 
konsumen produk 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis PEMAKNAAN KHALAYAK .... WATTIMENA,   KRISTIAN SAMUEL 




