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ABSTRAK 

 

Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat menarik. Keragaman 

budaya ini dilatari oleh adanya agama, adat istiadat yang unik, dan kesenian yang 

dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Kebudayaan Indonesia agar bisa 

dinikmati sebagai daya tarik bagi wisatawan memerlukan sarana pengungkap. 

 

Di Tuban memiliki banyak tempat-tempat wisata yang menarik untuk 

dikunjungi. Mulai dari wisata sejarah, wisata religi, wisata belanja dan wisata-

wisata lainnya. Meskipun Tuban belumlah sangat terkenal tetapi Tuban tidak 

kalah menariknya dengan daerah lain. Wisata belanja contohnya, di Tuban 

terdapat wisata belanja yang menarik yaitu wisata belanja batik yang berada di 

Desa Sumurgung Tuban terdapat pusat wisata batik. Disana wisatawan dapat 

berbelanja berbagai motif batik. Batik yang dimaksud yaitu Batik Tulis Gedog. 

Batik tulis gedog ini merupakan souvenir khas dari Kabupaten Tuban. Memiliki 

keunikan dan ciri khas tersendiri.  

 

Di Desa Sumurgung banyak berjajar toko atau home industri batik tulis 

gedog. Ada satu home industri yang membuat saya tertarik untuk meneliti karena 

di home industri Mekar Sari ini karena punya kekurangan dalam hal kemasan. 

Permasalahannya terletak pada model pengemasan yang kurang menarik. Agar 

lebih diminati oleh konsumen akhirnya memunculkan ide untuk merancang model 

desain kemasan batik tulis gedog. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai model kemasan produk batik tulis gedog sehingga dapat meningkatkan 

daya saing dan jual antar home industri batik tulis gedog di desa Sumurgung. 

Dengan desain kemasan yang menarik harapan kedepannya ialah semakin 

meningkatkan jumlah pembeli. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun analisa data 

kualitatif dipilih karena lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang 

merupakan fakta sebenarnya. 

Hasil penelitian ini sendiri setelah adanya inovasi baru mengenai desain 

kemasan sangat positif dan sangat mendukung bagi usaha yang dijalankan oleh 

home industri Mekar Sari. Karena ini suatu hal yang baru jadi sangat didukung 

sekali oleh pemilik home industri Mekar Sari. Terutama terhadap hasil desain 

kemasan yang dinilai sangat simple, bagus, dan menarik. Melalui  penelitian  ini,  

penulis  berharap home industry Mekar Sari agar lebih maju dan berkembang 

kedepannya. 
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