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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Gresik merupakan kota yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dari 

berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ribuan warga secara bergelombang datang 

mengunjungi makam para wali di Kota Gresik tersebut, mulai dari dewasa hingga 

anak-anak dari daerah di seluruh Indonesia mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi bahkan ada yang dari luar negeri 

(surabayapagi.com, 2017). Oleh karena itu terdapat berbagai tempat yang 

menyediakan berbagai macam toko oleh-oleh  yang menjual beragam makanan 

khas Kota Gresik yang berlokasi cukup dekat dengan tempat wisata tersebut. 

Kota Gresik memiliki berbagai macam makanan khas yang dapat dijadikan 

sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan ketika kembali ke Kota mereka masing-

masing. Contoh oleh-oleh khas Kota Gresik yang paling sering diburu oleh 

wisatawan adalah olahan ikan bandeng dan pudak. Olahan ikan bandeng yang 

paling dicari wisatawan yaitu otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng merupakan 

makanan olahan yang berbahan dasar ikan bandeng yang ditambahkan dengan 

berbagai bumbu dapur sedangkan pudak adalah makanan yang berbahan dasar 

tepung beras dan santan kelapa yang di bungkus dengan pelepah daun pinang 

yang sudah dikeringkan atau yang biasa disebut dengan ope. Kedua makanan 

tersebut merupakan makanan khas Kota Gresik yang paling sering dibawa pulang 

oleh wisatawan sebagai oleh-oleh. Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung 

membuat Kota Gresik memiliki banyak pusat oleh-oleh yang menjual makanan 

khas Kota Gresik, salah satu toko pusat oleh-oleh yang ada di Kota Gresik adalah 

Bu Muzanah. 

Bu Muzanah merupakan salah satu pusat oleh-oleh khas Kota Gresik yang 

sudah berdiri sejak 1969. Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah terletak di jalan Sindujoyo 

Kecamatan Gresik. Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah termasuk pusat oleh-oleh yang 

memiliki perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat dilihat dari data 
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penjualan yang meningkat cukup signifikan tiap tahunnya. Perkembangan tersebut 

juga didukung dengan media promosi yang selama ini digunakan salah satunya 

yaitu pada kemasan. Melalui kemasan tersebut orang akan mengetahui bahwa 

oleh-oleh yang mereka beli diproduksi oleh siapa dan perusahaan mana (Sri 

Julianti, 2014). Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah dipilih sebagai subjek penelitian 

berdasarkan hasil kuesioner. Hasil dari kuesioner tersebut menunjukkan bahwa 

Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah merupakan pusat oleh-oleh khas Kota Gresik yang 

paling dikenal di Kota Gresik. 

Perancangan ulang desain kemasan ini dilakukan untuk memberikan 

diferensiasi dengan produk kompetitor dan untuk memperluas jangkauan 

penjualan Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah sehingga dapat disandingkan dengan 

produk oleh-oleh dari kota lain yang sudah cukup terkenal seperti Malang Strudel, 

Surabaya Patata, dan Lapis Kukus Surabaya. Perancangan ulang desain kemasan 

tersebut juga didukung dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa desain 

kemasan olahan ikan bandeng dari Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah perlu didesain 

ulang atau diperbarui. Selain itu perancangan ulang desain kemasan ini juga 

berfungsi meningkatkan brand awareness dari produk Pusat Oleh-oleh Bu 

Muzanah.  

Selain merancang ulang desain kemasan peneliti juga merancang media 

promosi guna membantu kegiatan promosi sehingga mampu meningkatkan brand 

awareness dari Bu Muzanah sehingga menjadi market leader di bisnis oleh-oleh 

khas Kota Gresik. Perancangan media promosi tersebut juga membantu 

memperkenalkan desain baru kemasan produk, sehingga dapat diketahui oleh 

konsumen ataupun calon konsumen dari produk Bu Muzanah.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan telah dirumuskan beberapa 

rumusan sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang desain kemasan yang dapat memberikan diferensiasi 

produk Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah dengan kompetitor ? 
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2. Bagaimana merancang media promosi yang efektif untuk mendukung 

promosi produk Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah ? 

3. Bagaimana meningkatkan brand awareness konsumen atau calon konsumen 

Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah di Kota Gresik dan sekitarnya ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari perancangan dan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui desain kemasan yang dapat memberikan diferensiasi 

produk Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah dengan kompetitor. 

2. Untuk mengetahui media promosi yang efektif untuk mendukung promosi 

produk Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah.  

3. Untuk meningkatkan brand awareness konsumen atau calon konsumen Pusat 

Oleh-oleh Bu Muzanah Di Kota Gresik dan sekitarnya. 

  

1.4 Manfaat  

Penelitian ini memiliki beberap manfat. Manfaat dari  penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk pengembangan perancangan ulang desain 

kemasan produk Bu Muzanah Store serta menambah pengetahuan dalam 

merancang media promosi dari Bu Muzanah. 

b. Bagi Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah 

Sebagai bahan informasi serta media yang dapat memberikan pembeda atau 

ciri khas produk dengan pesain agar meningkatkan awareness bagi konsumen atau 

calon konsumen dari Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah. 

 

 



 

4 

 

c. Bagi Pelaku Bisnis yang Serupa 

Hasil dari perancangan dapat diterpakan sebagai referensi pada permasalahan 

yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang 

dapat terus dikembangkan di bidang perancangan desain kemasan serta 

peracangan media promosi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Desain Kemasan 

Desain kemasan merupakan salah satu bagian yang representatif dari sebuah 

produk, maka pada penelitian ini peneliti ingin merancang ulang desain kemasan 

primer dan sekunder dari produk olahan ikan bandeng Pusat Oleh-oleh Bu 

Muzanah. 

2. Media Promosi 

Untuk mendukung pemasaran serta promosi dari produk olahan ikan 

bandeng Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah maka dirancang pula media promosi guna 

membantu mendukung kegiatan promosi untuk meningkatkan brand awareness 

konsumen atau calon konsumen. 

3. Pemilihan Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah 

Pusat Oleh-oleh Bu Muzanah merupakan pusat oleh – oleh khas Kota 

Gresik yang terdapat di Jalan Sindujoyo Kecamatan Gresik. Pusat Oleh-oleh Bu 

Muzanah dipilih sebagai objek penelitian karena peningkatan penjualan yang 

signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain kemasan yang baru 

guna memperbarui penampilan produk serta untuk memberikan diferensiasi 

dengan kompetitor.  
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Tabel 1.1 Kerangka pemikiran 

 

 

Sumber : Data Peneliti (2019) 


