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ABSTRAK 

Kemasan sebagai strategi produk dapat digunakan
sebagai unsur pembeda produk dengan produk sejenis,
sebagai alat promosi dan penyedia informasi, juga dalam 
situasi tertentu berperanan secara efektif sebagai
stimuli pemasaran yang mempengaruhi prakarsa pembelian.

Kenyataan di atas menimbulkan beberapa pertanyaan
bagi ~ihak produsen atau pemasar sampo lidah buaya,
sepertl yang tertuang dalam tUjuan penelitian ini, yaitu
ingin mengidentifikasikan unsur-unsur kemasan yang utama 
dipertimbangkan oleh konsumen dalam memandang kemasan 
sampo lidah buayadan mengetahui bagaimana kemasan sampo 
lidah buaya yang dapat menimbulkan prakarsa pembelian
konsumen. Tujuan penelitian tersebut merupakan
kekhususan penelitian karena belum dilakukan pada
penelitian-penelitian yan9 terdahulu. Meskipun demikian,
hasil penelitian-penelitlan tersebut sangat menunjang
dan berkaitan, terutama dalam penentuan unsur-unsur 
kemasan, alasan dan latar belakangnya.

Penelitian ini bersifat eksploratif eksperimental
dan dilakukan dalam dua tahap. Penelitian eksploratif
bertujuan menentukan unsur-unsur kemasan sebagai jenis
dan tingkatan atribut, sedangkan penelitian eksperimen
bertujuan mangetahui preferensi konsumen terhadap profil 
atau kombinasi kemasan yang terbentuk. Data yang
diperoleh dari hasil penelitian ini, kemudian dianalisis 
dengan teknik Conjoint Analysis.

Hasil analisis menyatakan bahwa unsur-unsur 
kemasan yang utama dipertimbangkan oleh konsumen dalam 
memandang kemasan sampo lidah buaya (sesuai urutan taraf 
kepentingannya), yaitu warna, bahan dan tutup, sedangkan
kemasan sampo lidah buaya yang dapat menimbulkan 
prakarsa Pembelian konsumen diidentifikasikan sebagai
kemasan dari bahan plastik (PVC) transparan, dengan 
warna dominan hijau terang (light) dan bertutup buka
rekat (:flip).

liasH penel1tian ini secara khusus dapat
dimanfaatkan oleh pihak produsen atau pemasar sampo
lidah buaya sebagai masukan dalam menyusun strategi
produknya terutama dalam menentukan rancangan kemasan 
produk sampo lidah buaya. 
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