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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1. Analisa 

  III.1.1. Analisa Hasil Wawancara  

 III.1.1.1. Wawancara Kepala Seksi Angkutan Umum DINSHUB 

Selain untuk mendapatkan data rute, jenis angkutan, tariff  

dan jam operasional dari Dinas Perhubungan Kota 

Semarang, penulis juga melakukan wawancara kepada 

Kepala Seksi Angkutan Umum Anton Siswartono untuk 

memperoleh insight yang mendalam. Berikut pertanyaan 

yang diajukan 

 Berapakah Pengguna Angkutan Umum di Kota Semarang 

? 

- Untuk pengguna angkutan umum di Kota Semarang 

memang cukup banyak, berdasarkan data yang kami miliki 

ada dua jenis penumpang, yang pertama adalah jenis 

penumpang di terminal dan sub terminal yaitu berjumlah 

total 4.767.769, yang kedua adalah jumlah penumpang 

pada moda transportasi massal total ada 3.821.144  

 Menurut Anda Apa Manfaat Yang Didapatkan Masyarakat 

Dengan Menggunakan Angkutan Umum ? 

- Sebenarnya banyak manfaat yang bisa didapatkan 

masyarakat dengan menggunakan angkutan umum, 

selain dapat mengurangi masalah kemacetan di 

perkotaan, masyarakat juga dapat menghemat 

pengeluaran saat berpergian. Apalagi dari data catatan 

kepolisian, banyak remaja usia produktif antara 15-21 

yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 

sepeda motor, hal ini dikarenakan kurangnya 

kesadaran pelajar dalam mematuhi peraturan lalu 

lintas. Sehingga kami terus berupaya untuk 

menganjurkan bagi pelajar di usia muda yang belum 

memiliki SIM agar lebih menggunakan angkutan umum, 
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dengan begitu maka angka kecelakaan diharapkan 

dapat ditekan.   

 Apa Masalah/kendala Yang Sering Terjadi Saat 

Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum ? 

- Kalau yang sering dikeluhkan masyarakat diantaranya, 

masih kurangnya armada dari suatu tempat menuju 

tempat yang lainnya. Lalu terkadang sopir dan 

kondektur juga terlalu memaksakan jumlah penumpang 

yang naik, sehingga terkadang menyebabkan terjadinya 

kecelakaan karena kelebihan muatan pada kendaraan. 

Selain itu yang paling ditakuti oleh penumpang adalah 

sopir yang terkadang mengemudi tidak dengan hati-

hati. Terkadang mereka memacu kendaraan diluar 

batas kecepatan dan menyalip kendaraan dengan 

tergesa-gesa. Yang terakhir terkadang mengenai tariff 

atau ongkos yang penumpang bayarkan tidak sesuai 

dengan fasilitas yang mereka terima, misalnya masih 

ada kursi yang tidak nyaman, jendela yang bolong 

sampai lingkungan yang kotor. Oleh sebab itu kami 

terus berupaya dan memiliki visi untuk mendukung 

kebijakan Pemerintah Kota Semarang yaitu 

mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan 

yang nyaman dan tertib, dengan sasaran terwujudnya 

pelayanan transportasi massal yang efektif dan efesien 

dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana 

yang berkualitas.  

 Apakah Masyarakat Dapat Melaporkan Kepada Dinas 

Perhubungan Terkait Masalah Yang Terjadi Saat 

Menggunakan Angkutan Umum ? Seperti Sopir Kebut-

Kebutan, Kejahatan, Ngetam Lama Dll. 

- Masyarakat bisa melaporkan secara langsung bila 

terjadi hal-hal tidak diinginkan saat menggunakan 

angkutan umum dan nantinya kami akan cek di 

lapangan, bisa melalui nomor telfon +62 24 866 2389 
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atau bisa juga melalui sosial media kami Pengaduan 

lalu lintas & angkutan jalan (DISHUB) Kota Semarang. 

 III.1.1.2. Wawancara Sopir Angkutan Umum Di Kota Semarang  

Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis 9 Maret 2017 

bertempat di Jl. Pemuda Depan Kantor Pos (Dekat Pasar 

Johar) Kota Semarang pada pukul 13.00-15.00 WIB. Adapun 

wawancara ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran 

informasi mengenai jadwal, harga, rute serta seperti apa 

kebiasaan pengguna angkutan umum saat menentukan 

angkutan yang tepat.   

Penulis mewawancarai beberapa sopir angkutan di 

Kota Semarang yang mana salah satunya merupakan 

sekretaris pengurus angkutan umum wilayah C9 yaitu Bapak 

Ahmad Sarono. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sarono 

dan beberapa sopir angkutan umum di Jl.Pemuda Kota 

Semarang dapat disimpulkan bahwa untuk rute angkutan dan 

jadwal operasional memang telah diatur dan ditentukan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Semarang. Lalu untuk dalam satu 

rute sendiri seperti kode Angkot C9 Jurusan Johar-Mangkang 

(Johar-Depok-Thamrin-Pandanaran-Bulu-Karangayu-

Krapyak-Term.Mangkang) terdapat kurang lebih 160 armada.  

Jumlah armada angkutan yang banyak dikarenakan 

jurusan Johar-Mangkang merupakan jurusan yang banyak 

mengantarkan orang-orang yang dari luar kota seperti 

Kendal, Tegal, Pekalongan dan Jakarta menuju pusat kota 

Semarang. Menurut Bapak Sarono meskipun jumlah armada 

yang banyak tiap sopir angkot tetap akan saling berbagi 

penumpang dengan mengatur selang waktu sekitar 10 

menitan, meskipun terkadang ada juga yang bersamaan. 

Kemudian untuk tarif sebenarnya juga sudah diatur oleh 

Dinas Perhubungan, tariff yang dikenakan untuk umum dan 

pelajar memang berbeda. Untuk jurusan Johar-Mangkang 

tariff pelajar adalah Rp. 3.000 sedangkan umum Rp. 7.000, 
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namun ada juga yang memberi lebih Rp.4.000 sampai 

Rp.10.000 tergantung pada mereka.  

Menurut Pak Sarono rata-rata pendatang dari luar kota 

yang masih kurang awam dengan Kota Semarang, saat ingin 

memilih angkutan umum sebagai moda transportasi, terlebih 

dahulu mereka akan bertanya kepada sopir angkutan mana 

saja jurusan yang akan dilewatinya. Jika rute yang ingin dituju 

sesuai maka mereka baru akan memutuskan untuk naik, 

namun terkadang ada juga yang sudah naik tetapi salah 

jurusan karena tidak bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya 

untuk membedakan rute tiap jurusan penumpang bisa dengan 

melihat tulisan dibelakang kaca, juga bisa dilihat dari kode 

angkot misalnya C1,C2,dst, selain itu dapat dibedakan juga 

melalui garis warna pada bawah angkot seperti Jurusan 

Johar-Mangkang Kode C9 maka garis warna bawahnya 

adalah merah. Begitu juga hal yang sama untuk angkutan 

umum lainnya di Wilayah Semarang.  

III.1.2. Analisa Hasil Metode Observasi  

 Metode obeservasi yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk 

mencari dan mencocokan data yang telah didapat dari Dinas 

Perhubungan Kota Semarang dengan keadaan sebenarnya di 

lapangan. Data yang telah didapat dari Dinas Perhubungan Kota 

Semarang seperti rute, tariff, jam operasional dan jenis angkutan 

umum yang ada akan dikumpulkan dan diproses agar tidak terjadi 

kekeliruan atau perbedaan dalam perancangan ini. Oleh karena itu 

peneliti melakukan pengamatan langsung di beberapa tempat titik rute 

angkutan umum yang ada di Kota Semarang sebagai sample yaitu 

Terminal Terboyo, Jl.Imam Bonjol dan Jl.Pemuda untuk mendapat 

data dan fakta yang terjadi di lapangan.  

Alasan dalam pemilihan sample tersebut adalah : 

- Terminal Terboyo  

Merupakan salah satu terminal terbesar di Kota 

Semarang sebagai penghubung angkutan umum antar kota 
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dari arah timur seperti Demak, Kudus, Pati dan Surabaya. 

Sehingga banyak calon penumpang dari luar kota yang 

menggunakan angkutan umum kode C untuk masuk ke Kota 

Semarang.  

- Jl.Pemuda dan Jl.Imam Bonjol 

Setiap angkutan umum dengan Kode C dari yang dari 

arah Terminal Terboyo akan menuju ke satu titik perhentian 

yaitu di Pasar Johar sebagai pusat utama jual beli dan destinasi 

belanja di Kota Semarang. Selanjutnya peneliti mengamati 

sepanjang Jl.Pemuda dan Jl. Imam Bonjol karena sepanjang 

jalan ini merupakan jalan utama atau protokol di Kota 

Semarang yang terdapat banyak tempat seperti Perkantoran, 

Sekolah, Universitas, Mall dan tempat Wisata sehingga banyak 

dilalui oleh angkutan umum.  

Dari penelitian observasi tersebut, hasil yang diperoleh 

peneliti adalah masih terdapat beberapa angkutan umum yang 

tidak menunjukan informasi jurusan atau rute yang akan dilalui 

dikarenakan sudah copot atau rusak, sehingga hal ini akan 

menyulitkan pengguna angkutan umum saat ingin memilih 

jurusan yang tepat sehingga tidak jarang pengguna angkutan 

umum bertanya terlebih dahulu untuk memastikan arah dan 

rute. Selain itu dari hal tariff sendiri sebenarnya pemerintah 

telah menetapkan tarif untuk tiap jurusan, namun yang terjadi 

di lapangan terkadang penumpang tidak mengetahui hal 

tersebut. Sebagai contoh tariff Johar sampai Mangkang kode 

angkutan C9 untuk pelajar hanya Rp.3000 dan umum Rp.7000. 

Namun faktanya, saat peneliti mencoba untuk mengujinya 

secara langsung, sering kali belum sampai satu atau dua km, 

ongkos yang diminta oleh supir sudah Rp.1000 atau Rp.3000. 

Hal tersebut yang terkadang membuat sebagian orang berfikir 

jika tariff angkutan umum mahal, padahal tidak demikian. Oleh 

karena itu perlu adanya informasi yang jelas mengenai hal 

tersebut sehingga penumpang membayar sesuai dengan jarak 

yang ditempuhnya.       
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 III.1.3. Analisa Hasil Kuesioner 

Berikut hasil analisa kuesioner yang didapat melalui 

114 responden laki-laki dan perempuan dengan usia 15-25 

tahun.  

 

 

 

 

 

 

     Diagram 3.1 Gender Pengguna Angkutan Umum  

Dari hasil analisa berdasarkan gender dapat diketahui bahwa 

lebih banyak perempuan memilih menggunakan angkutan 

umum sebagai moda transportasi sehari-hari dibanding 

dengan laki-laki yang hanya 41%.   

 

 

 

 

 

 

 

       Diagram 3.2 Usia Pengguna Angkutan Umum 

Berdasarkan segi usia, pengguna angkutan umum lebih 

didominasi usia 15-17 dan usia 18-21 tahun yang dapat 

diartikan bahwa pengguna angkutan umum banyak 
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digunakan oleh remaja golongan pelajar, mahasiswa sampai 

umum.  

 

 

s 

 

 

 

 

 

Diagram 3.3 Domisili Pengguna Angkutan Umum 

Berdasarkan dari domisili atau tempat tinggalnya, responden 

yang tinggal di Kota Semarang terdapat sekitar 58% dari total 

112 orang, sedangkan sisanya berasal dari wilayah luar kota 

yang berkunjung ke Kota Semarang dengan maksud tujuan 

bersekolah, kuliah maupun bekerja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Diagram 3.4 Seberapa Sering Menggunakan Angkutan Umum 

Dari hasil analisa tersebut dapat diartikan bahwa angkutan 

umum sering digunakan dan sangat dibutuhkan sebagai pilihan 

62%

26%

12%

Seberapa sering kamu menggunakan 
angkutan umum saat berpergian atau 

sekolah?
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Semarang Luar Kota Semarang
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moda transportasi untuk membantu dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari seperti pergi bersekolah hingga bekerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Diagram 3.5 Alasan Menggunakan Angkutan Umum 

 Berdasarkan diagram diatas didapatkan alasan terbayak mengapa 

responden lebih memilih angkutan umum sebagai alat transportasi 

mereka sehari-hari. Melalui diagram tersebut didapat alasan terbanyak 

memilih angukutan umum adalah lebih murah dan efesien selain itu 

alasan terbanyak lainnya adalah agar tidak macet. Hal ini menunjukan 

bahwa bagi mereka usia 15-21 angkutan umum memang terbilang lebih 

murah dan efisien saat digunakan berpergian dekat apalagi jauh untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari karena mereka tidak lelah selama 

perjalanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Diagram 3.6 Memilih Angkutan Umum 
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  Dalam hal memilih angkutan umum lebih dari setengah 

respoden tersebut terkadang merasa kebingungan dalam 

menentukan angkutan yang tepat sebelum naik. Hal ini menunjukan 

bahwa informasi yang ada selama ini masih sangat terbatas 

sehingga sulit untuk mengetahui jalur atau rute pada angkutan 

umum.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Diagram 3.7 Mencari Informasi Angkutan Umum 

Dari pertanyaan diatas untuk mengetahui bagaimanakah 

cara mereka ketika merasa kebingungan saat memilih rute angkutan 

umum yang tepat. Hasil yang didapat yaitu 42% responden secara 

langsung menanyakan rute yang ingin dilewati terlebih dahulu 

kepada sopir angkutan. Selain itu 36% lainnya bertanya kepada 

petugas yang berada disekitar atau di lapangan dan hanya 8% 

respoden saja yang memperhatikan kode nomor angkot. Hal ini 

menunjukan bahwa pencarian informasi mengenai rute yang ada 

masih berupa sistem manual sehingga dalam perancangan ini perlu 

diberikan informasi jenis angkutan beserta rute yang akan dilewati 

saat mereka memilih angkutan umum dengan menggunakan aplikasi 

smartphone. 

 

14%

36%42%

8%

Bagaimana usahamu dalam mencari informasi 
rute Angkutan umum untuk menuju tempat 
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Bertanya kepada orang yang pernah melewati rute tersebut

Bertanya kepada petugas

Bertanya kepada sopir angkot

Melihat kode nomor angkot



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Diagram 3.8 Salah Memilih Rute Angkutan Umum 

 Dari pertanyaan tersebut terdapat 62% responden memilih 

pernah dan 38% reponden memilih tidak pernah, hal ini menunjukan 

bahwa lebih dari setengah persen responden pernah salah dalam 

hal memilih rute angkutan umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Diagram 3.9 Megganti Moda Kendaraan 

  Berdasarkan pertanyaan pada kuesioner tersebut digunakan 

untuk mencari data seberapa sering responden harus mengganti moda 

kendaraan/ rute selama melakukan perjalanan dari satu titik awal ke 

titik akhir atau dapat dibilang berapa kali transit. Dari hasil tersebut 
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didapat lebih dari 40% pengguna angkutan umum selalu melakukan 

transit atau mengganti moda lebih dari 3 kali. Oleh karena itu dalam 

perancangan aplikasi ini perlu diberikan panduan saat menggunakan 

angkutan umum kapan dan dimana mereka harus transit dan 

mengganti jenis angkutan apa untuk mencapai tujuan akhirnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 3.10 Sistem Informasi Angkutan Umum Di Semarang 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Semarang belum 

memiliki sistem informasi angkutan umum yang memudahkan 

penggunanya melalui teknologi smartphone. Hal ini merupakan 

sebuah peluang yang nantinya perancangan ini sangat bermanfaat 

bagi pengguna angkutan umum di Kota Semarang agar jauh lebih baik 

lagi kedepan demi mendukung visi kebijakan Pemerintah Kota 

Semarang dalam hal transportasi.   
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   Diagram 3.11 Menggunakan Mobile Smartphone 

 Dari total 112 responden terdapat lebih dari setengah 

responden menggunakan mobile smartphone sebagai alat 

komunikasi dan media informasi mereka sehari-hari. Hal ini 

menunjukan bahwa media smartphone merupakan media yang 

sangat tepat dalam perancangan ini karena sangat dekat dengan 

remaja sekarang ini.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagram 3.12 Setuju Ada Aplikasi Rute Angkutan Umum 

72%

21%

7%

Apakah kamu sering menggunakan 
perangkat mobile smartphone sehari-hari ?

Sering Kadang-Kadang Tidak Pernah

86%

14%

Apakah kamu setuju bila ada aplikasi yang 
dapat membantu memberikan informasi rute    

angkutan umum di Kota Semarang ?

Setuju Tidak Setuju



 

41 
 

  Setelah mengetahui masalah yang ada dan melihat peluang 

bahwa smartphone merupakan media yang sangat tepat dalam 

perancangan ini, maka dalam pertanyaan ini digunakan untuk mencari 

tahu seberapa besar minat responden yang membutuhkan jika adanya 

aplikasi yang dapat membantu mengatasi masalah mereka. Hasil data 

yang didapat bila di total maka ada 86 % yang setuju dan mendukung 

perancangan aplikasi ini meskipun terdapat sebagian kecil responden 

yang merasa kurang memerlukannya.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Diagram 3.13 Aplikasi Yang Diharapkan 

Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui aplikasi seperti 

apa yang mereka inginkan yang ada pada smartphone mereka. 

Berdasarkan data yang didapat sebanyak 49% yang diharapkan 

responden memilih aplikasi yang lebih mengutamakan fitur yang 

lengkap seperti tariff,rute, jam operasional, dan jenis angkutan yang 

ada di Kota Semarang. Selain itu banyak responden lainnya memilih 

aplikasi yang tidak perlu memerlukan koneksi internet dan tampilan 

dengan desain yang menarik dan mudah digunakan. Dari data tersebut 

maka penulis akan mencoba memberikan apa yang dibutuhkan 

responden akan tetapi tetap mengutamakan fitur dari aplikasi. 
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    Gambar 3.1 Flat Desain         Gambar 3.2 Metro Desain       Gambar 3.3 Retro Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Diagram 3.14 Gaya Desain Yang Paling Menarik   

  Berdasarkan data yang diperoleh dari segi gaya desain, 

terdapat 70% dari respoden lebih menyukai dan memilih gaya Flat 

Desain dibanding Metro desain dan Retro desain. Hal ini menunjukan 

bahwa flat desain cukup menjadi trend atau tidak asing selama ini dan 

mampu menarik perhatian dari masyarakat pengguna aplikasi mobile. 

Maka dalam perancangan ini peneliti akan menggunakan gaya flat 

desain sebagai User Interface dan User Experience aplikasi.  

III.1.4. Analisa SWOT 

Analisa SWOT dalam perancangan ini digunakan untuk 

mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan yang ada, 

serta menggali peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam 

sistem aplikasi tersebut.  

1. Strength  

 Merupakan aplikasi berbasis mobile, sehingga aplikasi ini dapat 

mudah untuk diakses dimana saja.  
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 Memudahkan pengguna angkutan umum untuk dapat melihat 

informasi rute yang akan dilewati, tarif, jenis angkutan dan jam 

operasionalnya sehingga pengguna dapat merencanakan 

terlebih dahulu keberangkatannya. 

 Dengan adanya kemudahan tersebut dapat menarik minat 

konsumen agar lebih menggunakan angkutan umum, sehingga 

secara otomatis dapat memberikan keuntungan kepada sopir 

angkutan umum dan mengurangi kemacetan.  

2. Weakness 

Bagi mereka yang tidak bisa menggunakan teknologi atau 

gagap teknologi maka akan terasa sulit untuk dapat mengakses 

dan menggunakan aplikasi tersebut. 

3. Opportunities  

Dengan melihat potensi Kota Semarang yang akan terus 

berkembang, maka keperluan masyarakat untuk selalu hidup 

dinamis dan berpergian ke suatu tempat dengan menggunakan 

angkutan umum tentu juga akan terus meningkat setiap saat. 

Berbagai keperluan seperti berliburan ke Kota Semarang, 

berbisnis, sekolah, kuliah dll, maka dapat menjadikan 

perancangan aplikasi ini sebagai salah satu aplikasi yang nantinya 

banyak digunakan untuk membantu pengguna angkutan umum.  

 

4. Threat 

Munculnya perancangan – perancangan yang serupa dan 

dapat menjadi pesaing dalam perancangan aplikasi ini. Sehingga 

diperlukan ide-ide kreatif untuk pemasaran dan bagaimana 

caranya dapat bersaing dengan yang lain.  

III.1.5  Analisa 5W+1H 

What  : Apa permasalahan yang muncul ? 

Masalah yang muncul adalah masyarakat yang ada di Kota 

Semarang sebenarnya sangat memerlukan angkutan umum untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari seperti, bersekolah, bekerja, maupun 

berwisata. Namun informasi mengenai angkutan umum yang ada di 
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Kota Semarang sangat terbatas, mengingat luasnya wilayah Kota 

Semarang dan banyaknya rute yang ada maka keterbatasan inilah 

yang sering menjadi kendala para pengguna angkutan umum untuk 

menentukan angkutan dan rute mana yang tepat sebelum melakukan 

perjalanan supaya tidak kesasar.  

Who  : Siapa target sasaranya ? 

Target sasaran dalam perancangan ini adalah umum SES B 

dengan usia 15-21 tahun sebagai sasaran utama dan usia 22-25 

sebagai target sekunder. Selain itu target sasaran dalam perancangan 

ini adalah pengguna smartphone di wilayah Semarang maupun 

wisatawan asing yang ada di Semarang.   

How  : Bagaimana solusinya ? 

Solusi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi 

terkini dan media yang sangat dekat dengan target sasaran sehari-hari 

yaitu melalui perancangan Aplikasi Smartphone. Perancangan 

aplikasi ini akan memberikan sebuah informasi yang dapat membantu 

penggunanya mengenai rute, tarif, jenis angkutan dan jam operasional 

angkutan umum yang ada di Kota Semarang. Selain itu untuk 

melakukan pendekatan ke target sasaran maka diperlukan media 

pendukung seperti website, stiker, social media dan video teaser. 

Where : Dimana Aplikasi ini dapat digunakan ? 

Perancangan aplikasi ini dapat digunakan dimana saja dan 

kapan saja karena terhubung dengan jaringan internet, sehingga 

pengguna dapat merencanakan terlebih dahulu keberangkatanya 

dengan menggunakan jenis angkutan apa, namun untuk 

penerapannya secara efektif pengguna hanya dapat 

menggunakannya saat memilih angkutan umum di wilayah Semarang 

sebagai moda transportasi. 

Why  : Kenapa perlu adanya aplikasi rute angkutan umum di 

kota semarang ? 
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Karena mengingat masalah yang terjadi yaitu banyaknya rute 

atau trayek angkutan umum yang ada di Kota Semarang dan 

kurangnya informasi mengenai hal tersebut sehingga perlu adanya 

aplikasi yang dapat membantu pengguna transportasi di Kota 

Semarang demi meningkatkan pelayanan angkutan umum yang lebih 

baik kedepan. 

When : Kapan dan berapa lama solusi dibutuhkan ? 

Perancangan aplikasi ini akan di publikasikan setelah proses 

pembuatan aplikasi dan website sebagai media utama terselesaikan 

yaitu sekitar tiga bulan. Setelah itu akan dilakukan kegiatan 

pemasaran sekitar empat bulan secara terus menerus melalui tahap-

tahap AISAS yang telah dirancang untuk mengenalkan brand ke 

konsumen. Diharapkan proses tersebut dapat berjalanan efektif dan 

maksimal serta di dukung oleh Pemerintah Kota Semarang. 

III.1.6. Creative Brief 

1. OBJECTIVE: What is the brief for ? 

Perancangan komunikasi visual dengan menggunakan media 

aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi-solusi atau ide 

kreatif untuk menyelesaikan permasalahan bagi pengguna 

angkutan umum di Kota Semarang agar dimudahkan dalam 

mendapat informasi mengenai rute, tariff, jam operasional dan 

jenis angkutan yang ada. 

2. ISSUE : What is the consumer issue ? 

Isu yang terjadi saat ini adalah masih manualnya sistem pencarian 

jurusan dan moda angkutan umum yang ada di Kota Semarang 

yaitu dengan bertanya kepada petugas maupun sopir angkutan 

umum, sehingga pengguna angkutan umum khususnya mereka 

yang belum terlalu mengenal wilayah Kota Semarang merasa 

kebingungan dalam menentukan angkutan umum mana yang 

tepat sebelum naik. Ditambah lagi terbatasnya informasi mengenai 

rute angkutan umum yang sulit untuk didapat juga menjadi kendala 

yang dialami pengguna angkutan umum tersebut.  
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3. INSIGHT : The result of exploring  

- Angkutan umum di Kota Semarang masih menggunakan 

sistem informasi yang manual yaitu menggunakan Pola Kode 

dan Warna untuk membedakan jenis angkutan dan rute.  

- Banyak masyarakat baik dalam maupun dari luar Kota 

Semarang masih merasa kebingungan menentukan angkutan 

yang tepat.  

- Banyaknya sistem trayek atau rute angkutan umum yang ada 

di Kota Semarang. 

- Kurangnya upaya pemerintah menyediakan informasi yang 

efektif kepada pengguna angkutan umum di Kota Semarang. 

- Semarang belum memiliki sistem informasi angkutan umum 

yang memudahkan penggunanya melalui teknologi 

smartphone. 

- Anak muda saat ini aktif dalam media sosial dan menyukai 

sesuatu yang sifatnya kekinian. 

4. OPPORTUNITY : What is the opportunity for the brand based 

on the issue and insight ? 

Semakin meningkat dan pesatnya perkembangan yang terjadi di 

Kota Semarang saat ini, maka masyarakat yang ada di Kota 

Semarang juga dituntut untuk hidup lebih dinamis. Sehingga 

penggunaan angkutan umum sebagai sarana kebutuhan 

transportasi juga akan terus meningkat, maka dari itu perancangan 

komunikasi dalam bentuk sistem aplikasi angkutan umum ini akan 

dapat banyak membantu pengguna jasa transportasi angkutan 

umum untuk mengetahui rute tujuan yang akan dilewati sebelum 

perjalanan.    

5. CHALLENGE : A big, provocative and ambitious challenge 

that web will need to answer in order to achieve 

transformation 

Tantangan dalam perancangan komunikasi visual dalam bentuk 

aplikasi angkutan umum ini adalah menentukan titik lokasi rute 

angkutan umum, tariff dan jam operasionalnya secara detail dan 

terperinci di wilayah Kota Semarang. Selain itu yang menjadi 
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tantangan dalam perancangan ini adalah bagaimana merancang 

aplikasi yang dapat menjadikan orang tertarik menggunakannya, 

mudah saat digunakan dan praktis sehingga pengguna angkutan 

umum dapat terbantu dan merasa puas menggukannya.     

III.2. Khalayak Sasaran 

III.2.1. Geografis 

Sasaran dari segi geografis pada perancangan Aplikasi ini adalah 

dalam lingkup khusus yaitu Kota Semarang. Karena Kota Semarang 

merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang perkembangannya 

sangat pesat dan juga terdapat banyak rute Angkutan Umum.  

III.2.2. Demografis 

Target Primer 

1. Laki-Laki dan Perempuan 

2. Berusia 15-21 

3. Pendidikan Minimal SMP atau sederajat 

4. SES B 

5. Berdomisili Di Semarang maupun berkunjung ke Kota Semarang 

6. Pengguna Angkutan Umum 

Target Sekunder  

Pengguna Angkutan umum dengan usia 21-25 tahun baik 

mereka yang berkunjung ke Kota Semarang untuk bekerja, kuliah 

maupun berwisata  

III.2.3. Psikografis dan Behavioral  

1. Remaja yang suka menggunakan gadget atau smartphone untuk 

mendapat informasi 

2. Remaja Up to Date terhadap media sosial 

3. Menyukai gaya hidup serba praktis 

4. Anak muda yang suka mengikuti trend perkembangan jaman 

atau sesuatu yang sifatnya kekinian 

5. Menggunakan Angkutan Umum sebagai alat transportasi 

keperluan sehari-hari 



 

48 
 

III.3. Strategi Komunikasi 

III.3.1. Branding Perancangan 

   Branding merupakan komponen yang sangat penting yang 

dapat menentukan konsumen dalam proses mengambil keputusan 

untuk membeli, mencoba atau mendownload. Selain itu brand juga 

dapat memberika nilai, menciptakan perbedaan dari produk pesaing. 

Oleh karena itu penulis juga menciptakan brand untuk menunjang 

identitas dalam perancangan aplikasi rute angkutan umum ini di Kota 

Semarang. 

Nama Aplikasi  : Semarang NavTransit 

Tagline : Naik Angkot Jadi Gampang  

Brand yang ingin ditunjukan dalam perancangan ini adalah 

aplikasi yang dapat membantu memudahkan dan memandu arah atau 

rute pengguna angkutan umum selama mereka melakukan perjalanan 

di Kota Semarang. Dalam perancangan aplikasi ini, User Interface dan 

User Experience yang akan digunakan adalah gaya Flat Desain 

karena lebih simple, clean dan diminati usia remaja saat ini.  

 

         Gambar 3.4 Contoh Gaya Flat Desain 

                                    (Sumber:https://flipboard.com/@reallynattu/flat-designs-p1mi0n2tz.jpg) 
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III.3.2. Strategi Penyampaian Pesan AISAS 

Dalam perancangan aplikasi ini, penulis menggunakan strategi 

penyampaian pesan yaitu melalui teori AISAS, yang memiliki 

kepanjangan Attention, Interest, Search, Action dan Share. Berikut 

adalah strategi penyampaian pesan oleh penulis dengan teori AISAS 

: 

1. Attention (Perhatian) 

Attention merupakan tahapan awal yang sangat penting untuk 

menaruh perhatian sebesar-besarnya terhadap konsumen dalam 

perancangan ini. Tahapan attention juga merupakan tahapan awal 

untuk dapat menumbuhkan rasa ingin tahuan atau penasaran dari 

konsumen. Pada tahapan ini Attention akan menggunakan media 

promosi sebagai berikut : 

Poster Teaser   

- Berisikan tentang pembuka isu dan masalah yang diangkat 

atau hal penting di benak target sasaran yang dikemas 

dalam desain poster yang disertai dengan kalimat-kalimat 

persuasif yang bertujuan menggugah perhatian sasaran. 

Selain itu tujuan poster teaser ini juga dimaksud untuk 

sekaligus mengenalkan terlebih dahulu brand dari 

perancangan tersebut ke target sasaran.      

- Pengaplikasian pada media yang digunakan berupa media 

internet yang dekat dengan target sasaran saat ini yaitu:  

o Media Sosial :  

1. Line 

2. BBM 

3. Instagam 

4. Facebook Ads 

5. Twitter 

6. Google+ 
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2. Interest (Ketertarikan) 

Setelah berhasil mendapatkan rasa penasaran dan perhatian dari 

target sasaran, maka pada tahapan interest bertujuan untuk lebih 

meningkatkan ketertarikan terhadap konsumen. Maka perlu untuk 

mengurai solusi persoalan atau lebih menekankan solusi yang 

lebih dalam lagi. Pada tahapan ini penulis akan menggunakan 

media :  

- Audio visual  

Audio visual atau video animasi bertujuan untuk 

mempromosikan perancangan aplikasi rute angkutan umum ini 

kepada target sasaran sekaligus memberikan infromasi 

lengkap solusi dari permasalah yang dihadapi beserta 

bagaimana cara penggunaan hingga fitur dari aplikasi tersebut. 

Media audio visual ini akan disebar melalui media internet 

seperti Facebook, Youtube, dan media lainnya. Pada bagian 

akhir media audio visual tersebut akan diarahkan ke website 

perancangan aplikasi.     

- Stiker  

Selain menggunakan media audio visual yang disebar melalui 

media online, dalam mendukung promosi yang digunakan 

untuk menarik perhatian dari target sasaran adalah dengan 

menggunakan media offline yaitu stiker. Stiker akan berisi 

informasi singkat mengenai manfaat dari aplikasi, maka jika 

ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya target sasaran 

akan diarahkan ke alamat website. Media stiker ini akan 

ditempatkan pada kaca angkutan umum bagian belakang.  

3. Search (Mencari) 

Search merupakan tahapan yang memacu audience untuk 

membuat target sasaran begitu menginginkan produk atau 

layanan yang kita tawarkan. Pada tahapan ini, target sasaran yang 

telah mengakses baik iklan dari media sosial dan lainnya merasa 

tertarik dan sadar akan adanya aplikasi angkutan umum ini, 

sehingga target sasaran akan menganalisa dan mencari informasi 

yang lebih detail mengenai perancangan aplikasi angkutan umum 
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tersebut. Pada tahapan ini penulis akan menggunakan media 

pendukung, yaitu :  

- Website dan Google Ads 

Setelah merasa tertarik maka target sasaran akan mencari 

informasi lebih dalam dan akan diarahkan ke halaman website 

aplikasi angkutan umum ini untuk memahami lebih lanjut 

mengenai manfaat dan fitur yang didapatkan bila 

mendownload aplikasi angkutan umum tersebut. Oleh sebab 

itu penulis akan memanfaatkan fitur iklan dari Google yaitu 

Google Ads, untuk dapat mampu mendorong populeritas 

website agar mudah ditemukan oleh calon target sasaran 

khususnya dalam jangkauan wilayah Semarang. 

4. Action (Tindakan) 

Setelah mengetahui manfaatnya secara detail, maka pada 

tahapan action merupakan tahapan dimana target sasaran 

mengambil suatu tindakan yaitu mendownload aplikasi angkutan 

umum yang ditawarkan untuk mencoba menjalankannya 

langsung. Pada tahapan ini media terakhir yang digunakan adalah 

: 

- Media Aplikasi 

Media aplikasi ini merupakan media yang paling utama dalam 

perancangan yang dilakukan oleh penulis. Media aplikasi ini 

merupakan media yang membantu target sasaran dalam 

mencari rute, tariff, jam operasional serta jenis angkutan umum 

yang akan digunakan untuk memulai perjalanan di Kota 

Semarang. Selain itu dalam aplikasi ini juga akan ada fitur lapor 

yang bermanfaat untuk melaporkan bila ada kejadian yang 

tidak diinginkan saat menggunakan angkutan umum dan juga 

terdapat menu beberapa informasi tips atau etika penting saat 

menggunakan angkutan umum. 

5. Share (Membagikan) 

Pada tahapan akhir yang penting dari strategi AISAS adalah 

Share. Kepuasan dan pengalaman menyenangkan yang 

didapatkan oleh target sasaran selama menggunakan aplikasi ini 
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merupakan bentuk dari suatu loyalitas konsumen terhadap produk. 

Selain itu kepuasan membuat konsumen yang telah menggunakan 

aplikasi ini akan dapat mereferensikan atau membagikan kepada 

teman-temannya melalui mulut ke mulut maupun melalui media 

sosial yang otomatis membuat aplikasi angkutan umum ini 

semakin besar penggunanya. Oleh karena itu pada aplikasi ini 

akan ditambahkan fitur untuk memberikan feedback atau Rate 

untuk menerima masukan dan mengukur tingkat kepuasan 

pengguna. 

 

III.3.3. Tahapan Perancangan 

1. Tahapan Persiapan 

Pada tahapan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2018 awal 

antara bulan Januari sampai dengan Maret. Pada tahapan awal ini 

memerlukan waktu yang lumayan cukup lama dikarenakan waktu 

tersebut digunakan untuk testing, measuring, dan trying selain itu juga 

mencari tim desainer baik Web Desainer maupun UI/UX Desainer 

yang bertugas dalam perancangan seperti brand, tampilan website 

dan juga tampilan aplikasi yang akan dipublikasikan. Selanjutnya 

adalah mencari tim Developer yang bertugas dan bertanggung jawab 

dalam hal programming dan sebagai tulang punggung dalam software 

development agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Tim yang 

terakhir adalah marketing yang bertanggung jawab untuk 

pengembangan bisnis dan pemasaran. Tim marketing juga bertugas 

untuk mencari dan juga menawarkan kerjasama kepada calon investor 

untuk fundraising (penggalangan dana) agar perancangan dalam 

berjalan sesuai target yang ditentukan. 

2. Tahapan Pengenalan 

Setelah tahapan perancangan dan penggalangan dana 

tercukupi maka tahapan berikutnya adalah pengenalan. Pada tahapan 

ini berlangsung pada bulan April sampai Juni 2018. Pemilihan bulan 

tersebut karena berdasarkan ketepatan pada hari Raya Idul Fitri di 
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bulan Juni dimana akan terjadi arus mudik yang tinggi, sehingga 

banyak orang dari luar kota akan berwisata maupun pulang kampung 

ke Jawa Tengah khususnya Kota Semarang yang menyebabkan 

penggunaan angkutan umum juga akan meningkat karena dianggap 

lebih efektif saat membawa banyak barang bawaan.  

Penyebaran promosi akan berlangsung pada bulan April 

sampai Mei 2018, sbelum Idul Fitri dan arus mudik di mulai. Maka 

tahapan ini menggunakan media sosial yaitu facebook, twitter, 

instagram, Line, BBM dan Google+, untuk mendapatkan perhatian dan 

memperkenalkan jatidiri dari aplikasi kepada calon target sasaran 

.Selain itu pada tahapan ini juga memunculkan brand bahwa aplikasi 

ini merupakan aplikasi yang dapat menjawab permasalah yang ada 

saat menggunakan angkutan umum di Kota Semarang, yaitu melalui 

media Poster dan Video teaser.  

3. Tahapan Membangun Brand  

Merupakan tahapan yang akan dilakukan selama bulan Juni – 

Juli saat mendekati hari Lebaran dan mulai arus mudik. Pada tahapan 

ini pengenalan awal mengenai produk aplikasi yang diberikan sudah 

matang. Para calon konsumen juga sudah mengerti tujuan dari 

perancangan aplikasi dan pada tahapan ini diharap banyak calon 

konsumen yang akan menggunakannya. 

 Media utama yang ditonjolkan dalam tahapan ini adalah 

dengan menggunakan stiker yang akan ditempel-tempel pada kaca 

angkutan umum yang berisikan informasi fitur singkat mengenai 

aplikasi angkutan umum dan calon konsumen akan diarahkan ke 

media Website untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai 

cara penggunaan dan manfaatnya. Setelah tahapan penyebaran 

promosi dilakukan maka para konsumen akan menunjukan 

ketertarikan terhadap produk, sehingga calon konsumen mulai 

mendownload dan menggunakan aplikasi tersebut sebagai alat 

panduan mereka ketika ingin menggunakan angkutan umum di Kota 

Semarang agar tidak mengalami kebingungan.  
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4. Tahapan Evaluasi  

Pada tahapan terakhir pada perancangan ini adalah tahapan 

evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan dari para konsumen 

setelah mereka menggunakan aplikasi ini. Tingkat kepuasan ini akan 

diukur melalui menu rate pada aplikasi yang akan diarahkan kembali 

ke website, dimana konsumen akan memberikan kritik dan saran 

sebagai masukan dalam perancangan aplikasi ini agar lebih baik lagi 

kedepan. Selain itu saran dan kritikan tersebut juga akan menjadi 

testimony bagi calon konsumen baru yang akan mendownload dan 

menggunakannya.  

III.3.4. Strategi Media 

III.3.4.1. Objective Media 

Membantu memberikan informasi kepada pengguna angkutan 

umum dalam mencari angkutan umum yang tepat sesuai dengan rute 

tujuan yang ingin dilewati melalui media perancangan yaitu sistem 

aplikasi. 

 Pemilihan media dalam perancangan ini dikarenakan media 

yang cukup dekat dengan remaja yaitu usia 15-21 tahun yang dapat 

diakses dengan mudah melalui smartphone, selain itu juga untuk 

mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini yaitu seperti 

website, sosial media dan multimedia.  

III.3.4.2. Pendekatan Media 

1. Poster Teaser 

Poster dalam perancangan ini akan digunakan sebagai media 

awal pendukung untuk mempromosikan sekaligus 

mengenalkan brand aplikasi pencarian rute angkutan umum 

ini.  

2. Video Animasi 

Media Multimedia berupa video animasi digunakan untuk 

menarik perhatian dari calon konsumen yang akan disebar 

melalui media yang populer seperti Facebook Video dan 

Youtube. Selain itu tujuan dari video animasi ini adalah 
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memberikan informasi berupa manfaat dan cara 

penggunaannya secara singkat.  

3. Stiker One Way Vision 

Selain berpromosi lewat media online, media stiker one way 

vision atau stiker satu arah akan ditempatkan dibelakang 

kaca angkutan umum sebagai media penndukung promosi 

aplikasi ini secara offline. Tujuan pemilihan media ini 

dikarenakan agar lebih melakukan pendekatan secara 

langsung kepada target sasaran saat sedang mencari 

angkutan umum di Kota Semarang. 

4. Website 

Website merupakan media yang digunakan sebagai informasi 

dan promosi dari aplikasi ini. Website ini akan berisi informasi 

mengenai manfaat, tujuan dan bagaimana menggunakan 

aplikasi rute angkutan umum tersebut. Selain itu website juga 

digunakan untuk menampung kritik dan saran dari pengguna 

sebagai testimony kepuasan konsumen.  

5. Media Aplikasi 

Merupakan media utama dalam perancangan ini. Aplikasi ini 

nantinya akan dapat membatu memudahkan mereka dalam 

menentukan angkutan umum dan rute yang tepat sebelum 

atau selama memulai perjalanan. Aplikasi ini mempunyai fitur 

utama yaitu informasi rute, harga, jam operasional dan jenis 

angkutan yang ada di Kota Semarang. Selain itu aplikasi ini 

juga akan dilengkapi dengan fitur Timeline dan Lapor, yang 

tujuannya agar penumpang dapat membagikan situasi yang 

dilihatnya seperti macet, kecelakaan atau informasi lainnya  

dan apabila terjadi suatu masalah selama perjalanan maka 

pengguna dapat melaporkan kepada pihak yang 

bersangkutan. Aplikasi ini juga terdapat fitur tambahan yaitu 

beberapa tips atau etika penting saat menggunakan angkutan 

umum. 

6. Google Play Store & App Store 
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Google Play Store dan App Store merupakan media 

pendukung yang digunakan dalam perancangan ini. Setelah 

beberapa media yang digunakan terbukti berhasil untuk 

mempromosikan brand dan mendapatkan cukup banyak 

pengguna, maka kedepan Google Play store dan App Store 

akan digunakan untuk membantu mempromosikan aplikasi 

angkutan umum ini agar dapat dikenal dan digunakan oleh 

masyarakat lebih luas khususnya saat di wilayah Kota 

Semarang. 

III.3.5. Strategi Anggaran 

No Keterangan Waktu Jumlah Harga 

1 
Biaya Pembuatan 

Aplikasi  

6-8 

Minggu 
1 Paket 100.000.000 

2 Biaya Facebook Ads - 
Tampil 1000 Kali 

(Cost Per Mille) 
6.700.000 

3 
Biaya Google Ads + 

SEO Website 
4 Bulan 1 Paket 8.000.000/Bulan 

4 
Biaya Pembuatan 

Teaser Video 
2 Minggu 1 Teaser  2.500.000 

5 
Biaya Iklan Youtube 

Ads 
- 

Tampil 10.000 

Kali (Cost Per 

View)  

1.100.000 

6 
Biaya Pembuatan 

Website 
1 Bulan 1 Paket 15.000.000 

7 Akun Google Play - 1 Akun 340.000 

8 Akun App Store - 1 Akun 1.000.000 

8 
Biaya Cetak Stiker 

Kaca One Way Vision 
1 Minggu 20 Angkot 4.000.000 

9 

Biaya Pemasangan 

Iklan Pada Kaca 

Angkot 

2 Bulan 20 Angkot 

50.000.000 

(1.250.000/Angkot/

Bulan) 

10 

Admin Sosial Media 

(Instagram, Facebook, 

Twitter, Youtube) 

 3 Orang 4.500.000/Bulan 

Estimasi Total Biaya Rp. 217.140.000 

Tabel 3.1 Strategi Anggaran 
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