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Abstrak
UMKM Kelompok UPPKS Seruni Putih merupakan produsen jamu instan dan cair yang belum mampu
menjual jamunya pada segmen pasar yang lebih luas seperti minimaket karena terkendala pada packaging
yang belum memenuhi standar pasar. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah membuat desain packaging
yang memenuhi standar pasar atau toko. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ialah Focus
Group Discussion (FGD) dan merancang desain packaging jamu instan dan cair. Hasil kegiatan ialah telah
diperoleh delapan desain repackaging jamu instan berupa box dan dua desain sticker repackaging jamu cair
pada botol yang telah memenuhi standar toko sehingga membantu kelompok UPPKS Seruni Putih dalam
meningkatkan omzet penjualan.
Kata kunci: desain, packaging, jamu
industri rumah tangga. Bantuan pengembangan
industri rumah tangga diberikan pada kelompok
Seruni Putih di Dusun Sengon Karang dan
Kelompok Jati Mulyo di Dusun Watu[2].

1. PENDAHULUAN
UMKM adalah salah satu penggerak terbesar
perekonomian di Indonesia[4]. Hal ini dibuktikan
oleh kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) adalah sebesar 60,34 persen pada
tahun 2018 dan mampu menyerap tenaga kerja
sebesar 97,22 persen[3].
Tingginya persentase
penyerapan
tenaga
kerja
oleh
UMKM
mengindikasikan
bahwa
UMKM
mampu
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang
rendah.

Kelompok Seruni Putih merupakan kelompok yang
terdiri dari para pengerajin jamu. Jamu yang
dihasilkan adalah jamu tradisional yang dijual
langsung pada konsumen dan didistribusikan
menggunakan sepeda unta. Penjualannya pun masih
sederhana yakni ibu-ibu penjual jamu berjualan dari
satu tempat ke tempat lainnya mencari konsumen
dan jamu dijual per gelas. Setelah adanya bantuan
dari CSR Pertamina, UKM jamu kelompok Seruni
Putih mengembangkan produk jamunya menjadi
dua yaitu jamu instan atau bubuk serta jamu cair
yang sudah dikemas pada botolan.

Namun terdapat permasalahan umum yang sering
terjadi pada UMKM khususnya UKM yakni
mampu menghasilkan produk namun tidak mampu
menjual produk pada segmen pasar yang lebih luas.
Telah banyak upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengembangkan UKM di
Indonesia antara lain pengadaan fasilitas seperti alat
produksi dan barang fisik yang diperlukan,
sosialisasi mengenai mekanisme dan prosedur yang
tepat guna serta stimulus. Salah satu pihak yang
melakukan upaya ini adalah PT. Pertamina
(Persero), Terminal BBM Rewulu dalam bentuk
CSR (Corporate Social Responsiblity). Salah satu
bentuk CSR yang dilakukan PT. Pertamina
(Persero) Terminal BBM Rewulu adalah
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

Jamu bubuk dikemas dengan menggunakan plastik
biasa dan diberi sticker pada luar plastik sedangkan
jamu cair dikemas pada botol air mineral dan juga
diberi sticker. Cara pengemasan ini tidak
disesuaikan dengan komponen produk seperti
tingkat kepadatan jamu cair dan air mineral yang
berbeda karena jamu cair lebih kental sehingga
jenis botol yang digunakan tidak tepat karena tidak
dapat melindungi cairan didalamnya. Jamu bubuk
pun begitu, plastik biasa tidak dapat sepenuhnya
melindungi bubuk didalamnya karena tidak dapat
menahan kelembaban suhu diluar produk sehingga
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mengakibatkan bubuk didalamnya larut karena
terdapat kandungan gula pada jamu bubuk.

Pada FGD dikhususkan membahas biaya
repackaging jamu instan dan cair karena untuk
packaging yang lama harganya lebih murah sebab
lebih simpel. Berikut adalah pelaksanaan FGD,

Pengemasan seperti ini masih banyak dilakukan
oleh produsen jenis makanan dimana pengemasan
produknya sangat sederhana namun laku keras
karena kualitas makanan bagus. Namun tidak
mudah mendistribusikan produk produk makanan
ke pasar yang lebih jauh karena kemasannya terlalu
sederhana, sering penyok atau rusak bahkan produk
bisa berantakan. Maka dari itu peran packaging
sangat penting, packaging dapat membuat produk
didalamnya terlindungi dan tidak berantakan
dengan kemasan yang baik dan kuat. Dengan
packaging yang baik, pelaku UKM dapat
menjadikan produk makanan lebih layak jual,
menjadi hadiah yang cantik dan disukai
konsumen[1].

Gambar 2. Pelaksanaan FGD

Perihal distribusi produk, tentu saja kemasan akan
dinilai apakah dapat dijual pada supplier
selanjutnya misalnya toko atau tidak. Jika kemasan
dirasa tidak meyakinkan (tidak terdapat komposisi
produk yang jelas atau verifikasi oleh BPOM)
maka toko akan menolak produk tersebut. Hal ini
mengakibatkan segmentasi penjualan produk tidak
luas sehingga angka penjualan tidak meningkat.
Sebaliknya jika kemasan memenuhi syarat dan
standar yang ditentukan oleh supplier toko bahkan
desain kemasan menarik, maka produk akan
dipasang pada etalase toko sehingga hal ini akan
menjadi sinyal positif bagi UKM karena dengan
perlahan produknya dapat diterima pasar.

Gambar 3. Pelaksanaan FGD
Hasil FGD adalah sebagai berikut,
1) Sepakat untuk mengganti bungkus jamu instan
dari plastik menjadi box
2) Sepakat untuk mengganti botol jamu 600 ml
yang berbentuk seperti Aqua menjadi botol jamu
300 ml dengan bentuk yang lebih baik dan tutup
botol yang gampang diaplikasikan
3) Sepakat harga 1 box jamu adalah Rp. 10000 dan
1 sachet (10 gr) adalah Rp. 500
4) Sepakat harga 1 botol & tutup 300 ml adalah
Rp. 2000
5) Perhitungan rata-rata untung yang bisa
didapatkan dengan repackaging,
Jamu Instan
Biaya box
10000
Biaya 10 sachet
5000
Biaya mpon-mpon
1000
Biaya gula
3000
Total
18000

2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah Focus
Group Discussion (FGD) untuk membicarakan
biaya packaging jamu yang akan didesain dan
merancang desain packaging. FGD dilaksanakan
pada 19 Juli 2019 dirumah Ketua Kelompok
UPPKS Seruni Putih yang bertempat tinggal di
Dusun Sengon Karang, Desa Argomulyo,
Kecamatan Sedayu

Harga jual
Untung (per box)

Gambar 1. Tempat Pelaksanaan FGD
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Jamu Cair
Biaya botol & tutup
Biaya sticker
Biaya gula pasir
Biaya gula merah
Biaya mpon-mpon
Total

2000
1000
250
1200
275
4725

Harga jual

8000

Untung (per botol)

3725

Pola packaging box dibuat dengan empat bagian
yaitu tutup pada sisi atas, bagian bawah dibuat
dengan mengaitkan pola yang sudah dibuat, bagian
depan yang terdiri atas logo UPPKS Seruni Putih,
logo JOGORIKO (Jajane Tonggo Dilarisi Konco)
milik Kecamatan Sedayu, nama produk, PIRT,
serta berat produk, bagian samping kanan adalah
logo untuk cap tanggal kadaluawarsa, bagian
belakang ialah komposisi produk jamu dan bagian
samping kiri terdapat QR Code yang berfungsi
untuk sarana promosi produk yang akan terhubung
pada website UPPK Seruni Putih. Berikut adalah
tampilan website seruniputih.wordpress.com ,

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Setelah mendapat persetujuan dari kelompok
UPPKS Seruni Putih saat FGD maka proses
merancang desain packaging dilakukan. Berikut
merupakan pola packaging box jamu instan,

Gambar 5. Tampilan Website UPPKS Seruni
Putih
Jadi dari detail diatas dapat disimpulkan bahwa
kemasan ini telah memenuhi standar penjualan di
toko. Setelah pola dibuat maka dilakukan desain
tiap produk. Untuk jamu instan, UPPKS memiliki
delapan varian yakni Jahe Wangi, Beras Kencur
Kunir Putih, Temulawak, Kunyit Kuning, Kunci
Sirih, Cabe Puyang dan Secang dimana masingmasing dipercaya memiliki khasiat untuk
kesehatan. Berikut adalah gambar desain masingmasing varian jamu,

Gambar 4. Pola Packaging Box
Pola packaging box ini memiliki ukuran lebar 8 cm,
panjang 8 cm serta tinggi 10 cm. Terdiri dari 8 sisi
persegi panjang dengan detail sebagai berikut,

Gambar 6. Desain Packaging Jamu Jahe Wangi

Gambar 5. Detail Packaging Box
87

ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

Gambar 7. Desain Packaging Jamu Beras
Kencur
Gambar 10. Desain Packaging Jamu Kunyit
Kuning

Gambar 8. Desain Packaging Jamu Kunir Putih

Gambar 11. Desain Packaging Jamu Kunci Sirih

Gambar 9. Desain Packaging Jamu Temulawak

Gambar 12. Desain Packaging Jamu Cabe
Puyang
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Kemsan sekunder kemasan yang terdapat pada
kemasan primer dimana kemasan ini juga langsung
mengemas bubuk jamu untuk melindungi produk
selama penyimpanan yaitu sachet yang disusun
tegak.

Gambar 13. Desain Packaging Secang
Kemudian masing-masing desain dicetak dan
dibentuk sesuai pola seperti pada gambar berikut,
Gambar 16. Kemasan Sekunder
Untuk sachet yang digunakan berukuran 8 cm x 6
cm dan berbahan aluminium foil yang memuat 10
gr bubuk sebagai berikut,

Gambar 14. Box Jamu Instan
Box jamu ini dicetak pada jenis kertas ivory dengan
ketebalan 310 gr dengan volume dapat memuat 100
gr (terdiri dari 10 sachet 10 gr). Packaging jamu
terdiri atas kemasan primer dan kemasan sekunder.
Kemasan primer ialah kemasan paling luar yaitu
box yang berfungsi melindungi produk selama
pendistribusian

Gambar 17. Sachet Bubuk Jamu
Pada kemasan jamu cair digunakan botol berbahan
plastik PET berukuran 300 ml dan berwarna
bening. Terdapat dua varian jamu cair yakni beras
kencur dan kunir asem. Untuk membedakan kedua
varian ini maka botol diberi sticker dengan desain
sebagai berikut,

Gambar 18. Desain Sticker Jamu Cair Beras
Kencur
Gambar 15. Kemasan Primer
89

ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

Daftar Pustaka
[1] Julianti, Sri, 2014, The Art of Packaging, Mengenal
Metode, Teknik dan Strategi Pengemasan Produk
Untuk Branding dengan Hasil Maksimal, PT
Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
[2] Kuntadi, 2018, CSR Pertamina Berdayakan
Masyarakat Bantul, Yogyakarta, dilihat 28 Maret
2019,
<https://ekbis.sindonews.com/read/674448/34/csrpertamina-berdayakan-masyarakat-bantul1348474934>
[3] Merdeka.com, 2017, UMKM Sumbang 60 Persen ke
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jakarta, dilihat 27
Maret
2019,
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umk
m-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonominasional>
[4] Yasmin, Puti Aini, 2017, Jadi Penggerak Ekonomi,
Begini Kondisi UMKM RI, Jakarta, dilihat 27 Maret
2019,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-4119386/jadi-penggerak-ekonomi-beginikondisi-umkm-ri>

Gambar 19. Desain Sticker Jamu Cair Kunir
Asem
Sehingga diperoleh kemasan jamu cair yang telah
diberi desain sticker sebagai berikut,

Gambar 20. Botol Jamu Cair
4. PENUTUPAN
1) Kesimpulan pengabdian masyarakat ini ialah
desain repackaging jamu instan dan cair sangat
membantu Kelompok UPPKS Seruni Putih
dalam meningkatkan omzet penjualan karena
telah memenuhi standar toko sehingga toko-toko
seperti WS, Minimarket GF Gamping dan Toko
Jamu Godean bersedia menerima untuk dijual
2) Saran untuk pihak CSR UMKM adalah terdapat
kendala pada hand sealer yang kurang kuat
untuk menseal sachet dari alumunium foil.
Selain itu keterbatasan produksi jamu bubuk
membuat harga per box mahal karena hanya
membeli sedikit.
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