
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SEMIOTIK: CITRA ESTETIS DESAIN 

KEMASAN ROKOK DJARUM BLACK 
PRODUKSI PT. DJARUM KUDUS KAB.SEMARANG 

 

 

 
skripsi 

 

diajukan dalam rangka menyelesaikan studi strata satu 

untuk memperoleh gelar Sarjana Seni 

 

Oleh 

Nama   : Oktafianita 

NIM   : 2450406013    

 

 

JURUSAN SENI RUPA  

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2011 

 



 

 vii

SARI 
 

 

Oktafianita, 2011. Citra Estetis Desain Kemasan Rokok Djarum Black Produksi 

PT. Djarum. Skripsi Jurusan  Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang.  Pembimbing Drs. Triyanto, M. A. Dan Supatmo, S.Pd, M. 

Hum. i-xiii,75 hal. 
 
 
Kata kunci : Citra, Estetis, Kemasan Rokok Djarum Black  

 

        Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana elemen estetis 

desain kemasan rokok Djarum Black, citra estetis dari desain kemasan rokok 

Djarum Black, dan faktor yang mempengaruhi citra estetis desain kemasan rokok 

Djarum Black. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur estetis 

desain kemasan rokok Djarum Black, menganalisis citra estetis desain kemasan 

rokok Djarum Black, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi citra 

estetis desain kemasan rokok Djarum Black. 

        Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  dan 

pendekata semiotika dengan lokasi penelitian di perusahaan PT. Djarum Kudus. 

Sasaran penelitiannya adalah citra estetis desain kemasan rokok Djarum Black 

produksi PT. Djarum. Sumber informan adalah: pegawai Djarum bagian Public 

Affair, dosen Seni Rupa Unnes dan mahasiswa Seni Rupa Unnes. Pengumpulan 

data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

       Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) kemasan rokok 

Djarum Black sudah memiliki desain yang sangat cukup eye-cathing. (2) citra 

estetis visual kemasan rokok Djarum Black memberikan kesan elegan, simple, 

kuat, dan mewah (3) Faktor yang mempengaruhi adalah faktor pengamanan, 

faktor ekonomi, faktor ergonomi, faktor komunikasi, faktor estetika, dan faktor 

identitas. 

        Saran yang dapat diberikan yaitu: (1) bagi perusahaan PT. Djarum, 

perusahaan mengembangkan desain kemasan dari yang lebih dapat memenuhi 

selera konsumen secara lebih luas.. (2) bagi mahasiswa,  perlu melakukan 

penelitian yang lebih luas dan mendalam dari aspek-aspek lain, misalnya aspek 

ekonomi, dan aspek makna atau filosofinya. 

 

 

 

 

 




