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ABSTRAK 

Peran kemasan dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk. 
Fungsi kemasan semakin melebar sehingga mampu menggambarkan perhatian pada 
sebuah merek, memisahkan merek dati kumpulan produk:, menyesuaikan harga alau 
nilai bagi konsumen, menandakan alau mengartikan berbagai fitur dan keuntungan 
merek dan mampu berperan sebagai stimuli pemasaran yang mempengaruhi 
keputusan pembelian. 

Kemampuan kemasan untuk: meyakinkan konsumen bisa terasa tidak mudah 
karena adanya perbedaan konsumen daJam memandang unsur kemasan yang dirasa 
penting. Pemasar dituntut agar dapat mengantisipasi seluruh kebutuhan dan keinginan 
yang sesuai dengan hasrat dari konsumen dan mampu menawarkan kemasan yang 
paling diminati konsumen. Tujuan penelitian ini adaJah untuk: mengetahui unsur
unsur kemasan yang paling diperhatikan oleh konsumen pada produk minurnan jus 
buah dan mengetahui bagaimana kombinasi dati unsur-unsur kemasan produk: 
minuman jus buah yang paling dapat mempengarnhi keputusan pembelian. 

Penelitian ini dilakuk:an melalui dua lahapan. Tahap 1 bertujuan untuk 
mengetahui unsur-unsur kemasan jus buah yang paling diperhatikan. Penelitian ini 
bersifat eksploratif, dimana identifikasi eksplorasi unsur-unsur kemasan diperoleh 
dan focus group interview. Unsur-unsur kemasan yang diperolch sclanjutnya 
digunakan untuk pembualan kombinasi dengan menggunakan experimental design 
dan hasilnya dianalisis dengan teknik Conjoin( Analysis pada tahap 2. 

HasH Conjoin( Analysis menyatakan bahwa unsur kemasan yang paling 
diperhatikan konsumen ketika mengevaluasi kemasan jus buah (sesuai urulan 
kepentingarmya), yaitu bentuk, bahan, ukuran, informasi, gambar dan wama, 
sedangkan kombinasi ideal yang paling mempengaruhi keputusan pembelian adalah 
warna lembut, bahan karton, bentuk: dasar kotak alas meramping, ukuran sedang, 
informasi yang mengandung informasi merek, logo perusahaan, komposisi bahan, 
identitas produsen, negara asal, cara pemakaian, dan pemeJiharaan, kode dagang, 
pengumuman kadaluwarsa, komposisi gizi, informasi kehalalan dan kandungan bahan 
pengawet, gambar ilustrasi buah sesuai rasa. 

Hasil penelitian ini secara khusus dapat dimanfaatkan sebagai masukan oleh 
pihak produsen yang memanfaatkan kemasan sebagai stimuli pemasaran untuk 
mendesain kemasan jus buah yang paling ideal yang mampu mempengaruhi 
keputusan pembelian. 
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