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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

I.1.1. Kota Pekalongan 

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 

penduduk 296 ribu orang per sensus tahun 2014 sehingga Jasa dan perdaganan menjadi 

senjata utama warga ini. Kota Pekalongan sendiri mempunyai julukan Kota Batik, yang tidak 

lepas dari batik yang dibuat oleh industri kecil seperti warga di daerah Kelurahan Jengot, 

kelurahan Banyurip, dan kelurahan Buaran. 

.  

Gambar I.1: Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 

Kota ini kelilingi oleh Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan laut jawa. Kota 

Pekalongan sendiri terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, 

Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan sendiri terletak di jalur pantai 

Utara yang menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya. Sehingga aksesibilitas ke Kota 

Pekalongan sangat mudah. Dengan kemudahan itu dibuktikan dengan jalur pantai utara yang 

menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya. 

Kota Pekalongan ini mempunyai berbagai wisata alam maupun wisata edukasi, seperti 

Museum Batik Pekalongan, Air Terjun Curug Muncar, Bukit Pawuluhan, Pantai Pasir 

Kencana, Pantai Slamaran dan masih banyak lainnya. 

I.1.2. Wisata Kuliner Khas Kota Pekalongan 

Kuliner makanan mempunyai perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini di 

tandai dengan banyaknya orang yang mempublikasi makanan di Televisi, Internet, dan Media 

cetak. 

Dalam publikasi ini membuat Kuliner didaerah tertentu menjadi terkenal kekayaan 

budaya dan masakan khas dari berbagai suku bangsa Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia 
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pada bidang makanan ditunjuk dengan berbagai macam jenis makanan dengan citrarasa dan 

sajian khas. Mulai dari itu muncullah wisata kuliner di berbagai kawasan termasuk di 

Pekalongan khsuusnya, dengan menyajikan aneka masakan khas daerah. 

Pada umumnya kuliner khas di kota pekalongan hanya diketahui masyarakat nasional 

adalah Nasi Megono yang berisi nangka muda dan kelapa muda, soto tauco yang berisi daging 

sapi dan tauco, garang asem yang terdiri dari daging sapi yang akan dilunakkan. Padahal 

wisata kuliner di kota Pekalongan bukan hanya itu saja, masih banyak jenis makanan dan 

minuman yang hampir punah karena keberadaannya kurang di ekspos oleh pemerintahan 

pekalongan itu sendiri. Seperti Pindang Tetel,Garang Asem, Lontong Lemprak, Kripik Tahu, 

Kluban, dan lain lain. Dari sekian banyak Kuliner Khas Pekalongan sudah berdiri sejak 

puluhan tahun yang lalu dan dengan kemudahan akses di Kota Pekalongan yang serba dekat 

antara satu kuliner ke kuliner lain atau satu tempat ke tempat yang lain berdekatan sehingga 

dapat membuahkan potensi kuliner di Kota Pekalongan menjadi daya tarik wisata Kuliner. 

Oleh karena itu penulis ingin memperkenalkan potensi wisata kuliner Khas Pekalongan 

kepada kalangan masyarakat yang lebih luas melalui visual komunikasi yang dikemas dalam 

”PERANCANGAN BUKU ESSAI FOTOGRAFI KULINER KHAS PEKALONGAN 

SEBAGAI DAYA TARIK WISATAWAN”. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat di tarik permasalahan pokok sebagai 

berikut : 

 Kurang dikenalnya Potensi Wisata Kuliner khas di Kota Pekalongan. 

 Media Promosi Wisata Kota Pekalongan masih kurang. 

 Orang malas/ tidak tahu bahwa kuliner tradisional yang selama ini konsumsi berasal 

dari kota Pekalongan. 

 Membutuhkannya adanya informasi yang lebih lengkap. 

 Masyarakat mulai tidak terbiasa dengan kuliner tradisonal, karena sudah terbiasa 

dengan kuliner junk food atau makanan cepat saji. 

 Minat wisatawan berkunjung ke objek wisata domestik sangat kurang. 
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I.3. Pembatasan Masalah 

I.3.1. Batasan Masalah 

Memperkenalkan Wisata Kuliner Khas Kota Pekalongan melalui strategi Komunikasi 

visual dengan bentuk buku esai kepada masyarakat yang lebih luas. 

I.3.2. Batasan Wilayah 

Pembatasan Wilayah dalam bidang kuliner, penulis akan membatasi khusus makanan 

Khas Kota Pekalongan. 

I.3.3. Batasan Demografi 

Masyarakat dengan SES A-C dengan usia 22-40 tahun. Dalam golongan ini adalah usia 

yang produktif dimana tingkat mobilitas mereka masih sangat tinggi sehingga mereka masih 

dapat bekerja serta mampu melakukan kegiatan berlibur kesuatu tempat. 

 

I.4. Perumusan Masalah 

Bagaimana penulis dapat merancang sebuah buku esai foto yang berisi makanan khas 

kota Pekalongan dengan mengunakan teknik fotografi agar menarik minat wisatawan lokal 

maupun wisatawan asing ? 

 

I.5. Tujuan Penelitian 

 Mengenalkan potensi wisata kuliner khas kota pekalongan kekalangan yang lebih 

luas 

 Mengenalkan kuliner khas pekalongan melalui buku esai fotografi dengan 

memberikan informasi asl usul, cara pembautan, dimana letak makanan khas 

pekalongan itu dijual dan cara pembuatannya. 

 Melalui buku esai fotografi ini mengajak masyarakat lebih memahami dan mencintai 

makanan khas pekalongan dan makanan khas yang berada di indonesia. 

 

I.6. Manfaat Penelitian 

 Menambah wisatawan untuk mengunjungi kota pekalongan dengan khususnya di 

tempat tempat kuliner. 

 Memberikan kelestarian kuliner khas pekalongan 

 Membuat target sasaran menjadi paham dan mengenal kuliner khas pekalongan 
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I.7. Metode Penelitian  

II.2.1. Observasi  

Ditunjukan untuk pencarian data dengan mengunjungi Kota Pekalongan secara langsung 

dan melakukan pengamatan secara langsung di sektor-sektor Kuliner khas di Kota 

Pekalongan. 

II.2.2. Studi Literatur 

Mencari beberapa pustaka yang memiliki kaitan dengan apa yang penulis sedan rancang, 

metode ini diharapkan dapat membantu dalam mendapatkan data sekunder untuk melengkapi 

buku essai ini. 

II.2.3. Kuesioner  

Penulis memkai data tambahan untuk pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner 

kepada 92 responden, baik berdomisili semarang ataupun perantau, yang berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan, berumur sekitar 22 hingga 40 tahun. 

II.2.4. Pendekatan Fotografi 

Pada perancangan untuk mengambil beberapa gambar atau visual melalui kamera, dan 

mengutamakan akan keindahan dari segi kuliner khas Pekalongan. Foto yang akan berisi 

tentang kuliner khas pekalongan. Yang akan ditambahkan dengan beberapa dekorasi yang 

baik dari beberapa bahan baku kuliner yang akan bertujuan memperindah dan mempermanis 

foto dari kuliner sehingga membuat penikmat kuliner terpikat. 

 

I.8. Sistematika Penulisan 

BAB I   LATAR BELAKANG 

Bab ini membahas hal-hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

serta tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini, akan uraikan teori-teori yang mendukung perancangan kampanye, 

seperti teori dalam komunikasi visual dan juga teori yang berhubungan dengan judul. 

BAB III Strategi Komunikasi 

Bab ini akan memaparkan hasil pengamatan penelitian yang digunakan dalam 

pernacangan kampanye, khalayak sasaran, strategi koimunikasi dari Creative Brief, hingga 

anggaran dalam pelaksanaan kampanye. 
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BAB IV Strategi Kreatif 

Bab ini berisikan pemaparan konsep desain serta gambaran visual beberapa atribut dan 

media yang akan digunakan dalam kampanye ini, seperti logo, poster, billboard, dll. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini, akan diurakan mengenai kesimpulan selama proses penelitian, serta 

beberapa saran dari hasil penelitian dan  perancangan. 




