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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Berwisata saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat 

terutama dikalangan generasi muda. Minat masyarakat Indonesiaa,terhadap 

perjalanan wisata dari tahun ke tahun semakin meningkat. Popularitas 

berwisata semakin tinggii,dikarenakan konsumen Indonesia menjadi 

semakin loyal dalam ‘berbelanja’ pengalaman. Berdasarkan hasil survei 

yang diselenggarakan Litbang Kompass,dengan melakukan wawancara 

tatap muka terhadap 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia, 

menunjukkan bahwa mayoritas respondennmengaku pernah berwisata. 

Sebagian besar masyarakat dari beragam latar belakang ekonomii,mengaku 

biasa berwisata sedikitnya sekali setahun. Meningkatnya pendapatan 

penghasilan,menjadi penandaaintensitas berwisata di kalangan masyarakat. 

Hasil survei juga menunjukkan bahwaamasyarakat dengan penghasilan di 

atas Rp 5 juta mayoritas mengakuu,berwisata rata-rata tiga kali dalam 

setahun. Kecenderungan meningkatnya kebutuhanaberwisata masyarakat 

Indonesiaatergambar dari meningkatnya tren wisatawan Nusantara satu 

dekadeeterakhir. 

Selain itu berdasarkan hasil survei Center for Middlee-Class Consumer 

(CMCS) tahunn2013 juga menyatakan,,bahwa masyarakat kelas menengah 

memiliki pengeluaran rutin bulanan untuk liburan yakni 7,3% berdasarkan 

sisi komposisi demografi penduduk Indonesia, lebih dari separuh total 

pupulasi penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 

tahun. Di samping itu,,ppopulasi pengguna internet mencapai 45jjuta jiwa 

dengan angka penetrasis89%. Data dari KementeriannPariwisata, jumlah 

wisatawan domestikkpada tahun 2014 telah mencapai 251 juta orang yang 

artinya jumlah orang Indonesia yang "hilir mudik" ke tempat wisata 

mendekati jumlah penduduk Indonesia. Destinasi wisata di Indonesia 

terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke, apa saja dapat ditemukan 

dan dinikmati. Mulai dari alam,,sejarah,,budaya,,seni, kuliner, belanja dan 



�

� ��

lain sebagainya. Inilah yang membuat Indonesia sering juga disebut sebagai 

surganya duniaakarena menawarkan “All In One Experiences’. 

 

Gambar 1.1 Peta Destinasi Pariwisata Nasional 

Wisata alama,ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian 

masyarakat. Hampir separuh lebihh,tertarik memilih berwisata ke lokasi yang 

dekat dengan alam. Berdasarkan data dari Kementrian Pariwisata terdapat 

10 tujuan favorit destinasi wisata di Indonesia,,ssalah satunya yaitu kota 

Medan. Kota Medan merupakan kota terpenting di luar pulau Jawa. 

Menyandang status sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, baik 

dalam hal populasi maupun dalam hal perekonomian. Posisinya yang 

strategiss,menjadikan kota Medan berkembang sebagai pintu gerbang 

utama pulau Sumatera dan perdagangan internasional. Beragam kelompok 

etnis dan agamaayang hidup salinggberdampingan. Memiliki objek wisata 

alam yangssangattpotensialddan jugaamenjadi muaranya kuliner. 

 

Pilihan objek wisata nasional yang beragam sering sekali menjadi 

masalah bagi para wisatawan domestik untuk mengatur yang sesuai dengan 

waktu dan dana yang dimiliki. Setiap para calon wisatawan membutuhkan 

informasi biaya yang diperlukan,uuntuk melakukan perjalanan wisata. 

Perencanaan biaya perjalanan wisata sangat pentingg,untuk dilakukan agar 

tidak ada kekurangan uang maupun berlebihan dalam penggunaan. Saat 

melakukan perjalanan wisata,ttentu pasti wisatawan ingin berwisata secara 
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senang dan pulang dengan tenang. Namun masih minimnya layanan 

informasi mengenai estimasi biayaa,secara rinci mengenai harga tempat – 

tempat wisata yang ada di Indonesia sering menjadi kendala utama bagi 

wisatawan domestik yang ingin melakukan perjalanan wisata karena harus 

membuka beberapa aplikasi untuk mencari informasi. 

 

Aplikasi pencarian informasi perjalanan pada saat ini hanya terfokus 

pada beberapa informasi saja dan juga terbagi – bagi, tidak memberikan 

informasi yang lengkap pada satu aplikasi. Terlebih lagii,khususnya untuk 

masalah informasi biaya tempat – tempat wisata di Indonesia. Dari 

permasalahannyang ada, maka dibutuhkan berupa aplikasi bagi para 

wisatawan domestik yang ingin menghitungeestimasi biaya perjalanan 

wisata secara lebih mudah. Aplikasi webb,bisa menjadi pilihan yang terbaik 

untuk membangun produk yang diinginkan, karena minim persyaratan dan 

murah dari sisi budget. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

• Wisatawan membutuhkan informasi estimasi biaya yang diperlukan 

untuk melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah 

• Pilihan objek wisata di Indonesia sangat banyak dan beragam. 

Namun masih minimnya layanan informasiiimengenai rincian harga 

tempat – tempatwwisata yang ada, sering menjadi kendala utama 

bagivwisatawan yang ingin mengetahui berapa uang yang 

dibutuhkan dalam melakukan perjalanan wisata 

• Para wisatawan memerlukan waktu yang lebih banyakk,karena harus 

mencari informasitterlebihhdahulu dari beberapa media lalu 

kemudian mencacat dan menghitungnya 

• Perencanaan dan perhitungan estimasi biaya perjalanan wisata 

penting dilakukan sebelum berwisataa,karena dapat mengontrol 

pengeluaran sesuai dengan keperluann,sehingga tidak ada 

kekurangan dalam kebutuhan,mmaupun berlebihan dalam 

penggunaan.  
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1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan data dan permasalahan yang ada, maka pembahasan 

dalam perancangan ini akan diberi batasan atau lingkup pembahasannya, 

diantaranya yaitu : 

 

1.3.1. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada perancangan ini yaitu : 

1. Merancang media informasi yang meliputi rincian biaya 

perjalananan wisata mulai dari tiket pesawat dan hotel, tempat 

wisata, serta estimasikkuliner dan transportasi, tidak disertai 

dengannlayanan pemesananaatau pembelian 

2. Menciptakan dan merperkenalkan perancangan visual melalui 

simulasi dannprototype 

 

1.3.2. Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah pada perancang aplikasi ini wilayah yang dipilih 

adalah kota Medan 

 

1.3.3. Lingkup Sasaran 

Lingkup sasaranapada perancangan ini adalah para calon wisatawan 

domestikddengan Strata Ekonomi Sosial menengah.LLaki – laki dan 

perempuanppada usia 21 – 29 tahun 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, perumusan masalah yang peneliti 

peroleh ialah “ Bagaimana merancang komunikasi visual tentang informasi 

rincian rencana pengeluaran perjalanan wisata melalui aplikasi berbasis 

web? “  
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1.5. Tujuan Perancangan 

Penelitian dan perancangan inii,bertujuan untuk memberikan kemudahan 

bagi para calon wisatawanndalam merencanakan dan menghitung biaya 

pengeluaran perjalanan wisataadengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi yang ada pada saat ini 

 

1.6. Manfaat 

Perancangan ini bermanfaat bukan hanya untuk para calon wisatawan, 

tetapi,jjuga bagi pariwisita yang dimiliki oleh Indonesia 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1 Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancaraa,yaitu memberikan 

pertanyaan kepada narasumber terkaitt,dengan topik yang dibahas. 

Bertujuan untukk,mengumpulkan informasi yang kompleks. 

Narasumber yang terkait diantaranyaa,beberapa orang yang suka 

melakukan perjalanan wisata untuk mengetahui informasi biaya apa 

yang biasa dicari oleh wisatawan. Kemudian disbudpar pemko 

Medann,untuk mengetahui tujuan wisata yang ada dan sesuai 

dengan kebubutuhan wisatawan di kotaaMedan,sebagai studi kasus 

 

1.7.2 Metode Observasi 

Metode pengumpulan data melalui observasiyyaitu melakukan 

pengamatan secara langsung,,pada subjek atau objek terkait. 

Bertujuan untukmmemperoleh data dan fakta yang akurat di 

lapangan.oObservasi dilakukan untukkmengetahui tempat wisata 

yang sudah terpilihhdan mengetahui informasi biaya tiket masuk ke 

destinasi tempat wisata tersebut 

 

1.7.3 Metode Kuesioner 

Metode pengumpulan data melalui kuesioner,,yaitu memberikan 

pertanyaan secara online,ataupun tidak kepada target audiens. 

Bertujuan untuk,mengetahui gaya desain yang sesuai untuk target 
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audiensssehingga desain yang akan dibuat dalam perancangan ini 

dapat optimal. 

 

1.7.4 Studi Literatur 

Metode pengumpulan data melalui kajian literature,yaitu mencari 

referensi teori yang relefan melalui buku,,laporan penelitian,,jurnal, 

dan,artikel. Bertujuan untuk,memperkuat pemecahan masalah dan 

penunjang dalam pembentukan proses perancangan. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

1.8.1 BAB 1 Pendahuluan,,berisi: 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

1.2.  IdentifikasiiMasalah  

1.3.  Pembatasan Masalah  

1.4.  Perumusan Masalah  

1.5.  Tujuan Penelitian  

1.6.  Manfaat Penelitian  

1.7.  Metode Penelitian  

1.8.  Sistematika Penulisan 

1.8.2 BAB 2 TInjauan Umum, berisi: 

2.1.  Kerangka Berpikir 

2.2.  Landasan Teori  

2.3.  KajiannPustaka  

2.4.  Studi Komparasi 

1.8.3 BAB 3 Strategi Komunikasi, berisi:  

3.1.  Analisiis 

3.2.  Sasaran Khalayak (Target Audience) 

3.3.  StrategiiKomunikasi  

1.8.4 BAB 4 Strategi Kreatif, berisi 

4.1. Konsep Visual  

4.2. Konsep Verbal  

4.3. VisualisasiiDesain 

1.8.5 BAB 5 Kesimpulan dan Saran  


