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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1. Analisis Data 

III.1.1. Data Objektif 

Data Objektif didapatkan melalui metode kuesioner, wawancara, dan studi literatur. 

Data berikut adalah pertanyaan dari riset yang akan digunakan untuk mengumpulkan jawaban 

yang akan dijadikan acuan untuk membuat atau merancang buku essai ini. 

III.1.2. Data Riset  

 Pertanyaan Riset 

Sebanyak 92 Responden berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan kuesioner ini. 

Kuesioner ini dibagikan secara online dan dibatasi sesuai target audience. Pertanyaan riset 

sebagai berikut : 

1. Berapakah Usia anda ? 

2. Jenis Kelamin? 

3. Status anda saat ini ? 

4. Seberapa sering anda melakukan destinasi wisata ? 

5. Apa yang menjadi pertimbangan ketika melakukan destinasi wisata ? 

6. Apa anda tertarik dengan Wisata kuliner ? 

7. Tahukah anda tentang Kota Pekalongan ? 

8. Pernakah anda berkungjung ke Kota Pekalongan ? 

9. Apa alasan anda berkunjung ke Kota Pekalongan ? 

10. Apa yang anda ketahui tentang Kuliner Khas Kota Pekalongan ? 

11. Dari mana anda mendapatkan segala informasi ? 

12. Apakah masyarakat perlu mengenal kuliner khas kota pekalongan ? 

13. Apakah anda suka membaca buku ? 

14. Apakah anda mengetahui tentang buku esai ? 

15. Apakah media fotografi efektif untuk membantu membuat buku esai ? 

16. Apakah berguna membuat buku esai fotografi untuk memajukan wisata kuliner di 

kota pekalongan ? 
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 Hasil dari Pertanyaan Riset 

1. Dari 92 Responden 66,3% adalah target audience dengan rentang usia antara 22 

hingga 25 tahun. 

Berapakah Usia Anda ? (92 Responden)  

 

Gambar III. 1: Hasil Kuesioner Usia 

 

2. 51,1% responden  adalah Audience dengan Jenis kelamin laki-laki. 

Jenis Kelamin? 

 

 

Gambar III. 2: Hasil Kuesioner Jenis Kelamin 
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3. 52,2%  responden adalah Pelajar atau Mahasiswa dan sisanya 25% Wiraswasta, 13% 

Karyawan, 9,8% adalah Tidak bekerja. 

Status anda saat ini ? 

 

Gambar III. 3: Hasil kuesioner Status 

 

4. 48,9%  responden suka melakukan kegiatan destinasi wisata 2 hingga 4 kali dalam 

satu tahun 

Seberapa sering anda melakukan destinasi wisata ? 

 

Gambar III. 4: Hasil Kuesioner Destinasi Wisata 

 

5. 77,2% responden  memilih objek wisata kuliner, kemudian 55,4% memilih objek 

wisata alam, 38% memilih objek wisata belanja, dan masing masing 31,5% memilih 

biaya liburan maupun jarak tempuh. 

Apa yang menjadi pertimbangan ketika melakukan destinasi wisata ? 

 

Gambar III. 5: Hasil Kuesioner Pertimbangan untuk Melakukan Destinasi Wisata 
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6. 57,6% responden menjawab sangat tertarik dengan Wisata kuliner, 40,2% audience 

yang lain menjawab tertarik dan  2,2% audience menjawab tidak tertarik pada wisata 

kuliner.  

Apa anda tertarik dengan Wisata kuliner ? 

 

Gambar III. 6: Hasil Kuesioner Ketertarikan Melakukan Wisata Kuliner 

7. 50% responden menjawab sekedar tahu tentang Pekalongan, dan 45,7% sangat tahu 

tentang Pekalongan sedangkan 4,3% tidak tahu tentang Kota Pekalongan. 

Tahukah anda tentang Kota Pekalongan ? 

 

Gambar III. 7: Hasil Kuesioner Tentang Kota Pekalongan 

 

8. 83,7%  responden  memilih Pernah berkunjung atau melewati ke Kota Pekalongan 

sedangkan 16,3% tidak pernah Berkunjung Ke Kota Pekalongan. 

Pernakah anda berkungjung ke Kota Pekalongan ? 

 

Gambar III. 8: Hasil Kuesioner Kunjungan ke Kota Pekalongan 
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9. 23% responden menjawab Wisata Kuliner, 20,5% audience menjawab untuk 

Liburan, 19,7% audience menjawab untuk berkunjung ke keluarga, 16,4% audience 

menjawab untuk wisata belanja dan 20% audience sisanya menjawab hanya lewat, 

menunggu macet, hanya untuk makan dan rumah saya berada di Kota Pekalongan. 

Apa alasan anda berkunjung ke Kota Pekalongan ? 

 

Gambar III. 9: Hasil Kuesioner Alasan Berkunjung ke Kota Pekalongan 

 

10. 86% responden menjawab Nasi megono, 57,5% audience menjawab soto tauto, 

47,1% audience menjawab garang asem. 

Apa yang anda ketahui tentang Kuliner Khas Kota Pekalongan ? 

 

Gambar III. 10: Hasil Kuesioner Tentang Kuliner Khas Pekalongan 
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11. 78,3%  responden  menjawab Internet untuk mengetahui segala informasi yang ada.  

Dari mana anda mendapatkan segala informasi ? 

 

Gambar III. 11: Hasil Kuesioner Tentang Mendapatkan Informasi 

 

12. 83,7% responden menjawab Perlu mengenal kuliner khas pekalongan. 

 

Gambar III. 12: Hasil Kuesioner Tentang Mengenal Kuliner Khas Pekalongan 

 

13. 72,8% responden menjawab Ya, suka membaca buku. 

 

Gambar III. 13: Hasil Kuesioner Tentang Ketertarikan pada Buku 
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14. 68,5%responden menjawab mengetahu apa itu buku esai 

 

Gambar III. 14: hasil Kuesioner Tentang Buku Esai 

 

15. 73,9% responden memberikan jawaban ya efektif dalam membantu membuat buku 

esai. 

 

Gambar III. 15: Hasil Kuesioner Tentang Fotografi Sebuah Buku 

 

16. 71,7% responden menjawab berguna dalam memajukan wisata kuliner dengan 

membuat buku esai fotografi.\ 

 

Gambar III. 16: Hasil Kuesioner Kegunaan Buku Esai Fotografi 
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III.1.3. Analisa Hasil Kuesioner 

Dari hasil kuesioner di atas dapat dirangkum dengan laki-laki umur 22 hingga 25 tahun 

berstatus Mahasiwa yang gemar melakukan perjalanan 2 hingga 4 kali dalam setahun yang 

menyukai Objek Wisata Kuliner sebagai destinasi Wisata di daerah daerah Indonesia, 

informasi yang didapatkan melalui internet, media koran, majalah maupun televisi. Hasil 

kuesioner lainnya Kota Pekalongan di ketahui oleh separu responden yang mengikuti 

kuesioner  dan kebanyakan dari responden pernah melakukan kunjungan ke Kota Pekalongan 

dengan alasan ingin berlibur dan berwisata kuliner maupun bertemu keluarga dan berbelanja 

oleh-oleh. Dan responden mengetahui Makanan Khas Kota Pekalongan dengan Nasi Megono, 

Garang Asem, Soto Tauto, Lontong Lemprak, Pecak Pangang, Kluban, Gemblong maupun 

Apem Kesesi sebagai Kuliner Khas Kota Pekalongan yang tidak banyak diketahui oleh para 

responden. 

 

III.1.4. Analisa SWOT 

Dari hasil riset maka ditemukan SWOT dari permasalahan ini, yaitu: 

1. Strength: Wisata Kuliner sangat menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan 

datang atau melakukan perjalanan liburan ke suatu objek wisata. 

2. Weakness: Kurangnya dikenal Wisata Kuliner Khas Kota Pekalongan. 

3. Opportunities: Objek Wisata Kuliner Khas Kota Pekalongan dapat dikenal lebih luas 

lagi melalui perancangan buku esai foto ini. 

4. Threat: Objek Wisata Kuliner Khas Kota Pekalongan terancam untuk kalah bersaing 

dengan Cafe-Cafe modern masa kini. 

 

III.1.5. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran dari buku essai ini adalah orang-orang muda yang sering melakukan 

kegiatan destinasi wisata dalam suatu daerah yang akan diharapkan melalui buku essai ini 

akan menjadi Kuliner Khas Kota Pekalongan makin dikenal lebih luas lagi. 

 

III.1.5.1. Demografis  

1. Primer: Masyarakat dengan SES A-B dengan usia 22-40 tahun. Pada golongan ini 

usia produktif dengan tingkat mobilitas mereka yang masih tinggi dan masih aktif 

bekerja sehingga dapat melakukan kegiatan berlibur kesuatu tempat. 
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2. Sekunder: Masyarakat Indonesia yang sering melakukan kegiatan berlibur  dan 

mencari sesuatu hal yang baru bagi mereka 

III.1.5.2. Psikografis dan Behavioral 

1. Remaja Putra -  Putri yang gemar melakukan kegiatan berlibur 

2. Remaja Putra – Putri yang masih enerjik 

3. Mahasiswa  atau pelajar dan karyawan atau tenaga kerja 

4. Gemar membaca buku 

5. Suka akan hal-hal yang baru 

6. Rasa penasaran yang tinggi 

7. Mengunakan Internet 

8. Mengunakan Media Sosial ( Facebook, Instagram, LINE, BBM, Google ) 

 

III.2. Strategi kreatif 

III.2.1. Big Idea 

Untuk mendapatkan ide-ide kreatif dalam mengkomunikasikan pemikiran ke masyarakat 

khususnya remaja umur 22-25 tahun supaya mereka lebih tertarik dan mengenal tentang 

Kuliner Khas Kota Pekalongan berserta sejarahnya dalam membuat sebuah publikasi buku 

yang akan menitik beratkan pada visualisasi foto, dengan arti menampilkan foto foto sebagai 

media penyampaian pesan, dengan meminimalkan teks dan tulisa. Dengan mempunyai pokok 

yaitu sebuah buku yang berisi tentang foto kuliner Khas Kota pekalongan. 

 

III.2.2. Issue 

Masyarakat yang sudah mengetahui tentang makanan khas daerah, namun belum 

mengenal asal usul kuliner khas daerah mereka. 

 

III.2.3. Insight 

 Kota Pekalongan yang terkenal dengan wisata belanja maupun wisata kuliner 

 Kegiatan wisata kuliner yang dilengkapi dengan sejarah kuliner khas Kota 

Pekalongan. 
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III.2.4. Tone And manner 

Permbuatan buku esai ini akan mengunakan pendekatan melalui warna dari riset yang 

telah dilakukan penulis dengan mengunakan warna dari Megono dan makanan Khas yang 

berada di daerah pekalongan, agar terlihat menarik dan cerah. Warna yang akan dipakai 

berdominan warna yang cerah dan akan dibuat se simpel mungkin agar wisatawan lokal yang 

berada diluar pekalongan paham atas petunjuk yang berada dibuku tersebut. 

 

III.2.5. Desired Response 

1. Target audience supaya mengenal Kuliner Khas Kota Pekalongan 

2. Target audience supaya mendapatkan pengalaman baru dari segi Kuliner  

3. Target audience supaya dapat melakukan kegiatan berlibur dan berwisata kuliner ke 

Kota pekalongan 

4. Target audience agar dapat membagikan cerita atau pengalaman kepada kerabat, 

keluarga, maupun wisatawan wisatawan yang lainnya. 

 

III.3. Konsep Rancangan Buku 

III.3.1. Judul Buku 

Judul rancangan buku ini adalah “Jejak Kuliner Khas Pekalongan”. Pemilihan judul ini 

berdasarkan data dimana kebanyakan target audience adalah remaja yang melakukan kegiatan 

liburan. 

 

III.3.2. Isi Buku 

Inti dari isi buku ini adalah pengenalan tentang sejarah kuliner Khas Kota Pekalongan 

yang telah menjadi ciri khas kota pekalongan. Penyampaian informasi dibuat dengan melalui 

metode Fotografi sehingga buku ini akan lebih menarik dan mudah diingat oleh remaja. Pada 

akhirnya remaja dapat mengenal tentang Makanan Khas Kota Pekalongan berserta sejarahnya. 

 

III.3.3. Ukuran Buku 

Ukuran buku ini akan ber layout landscape. Pemilihan ini berdasarkan pada kenyamanan 

pembaca ketika sedang membaca sendiri atau sedang membaca lebih dari 1 orang dengan 

kesan luas yang akan di dapat. Buku ini akan berukuran 21cm x 15cm sehingga mudah 

dibawa kemana saja dan tidak terlalu besar. 
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III.3.4. Konsep Font 

Font yang akan digunakan dalam membuat isi buku ini menjadi bagus adalah jenis Font 

Sans Serif karena akan lebih santai serta cocok untuk membahas bidang makanan. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - _ = + ` ~ ’ ; ” : ? . , < > [ ] { } 

 

III.3.5. Tujuan Buku 

Tujuan dari buku ini akan menceritakan tentang makanan khas kota Pekalongan yang 

akan berpotensi mengundang wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang sedang 

berkunjung ke kota Pekalongan. 

 

III.3.6. Bentuk Penyajian 

Cover dari buku ini akan mengunakan dari logo dan beberapa gambar makanan khas 

kota pekalongan yang akan di terapkan pada 9 bagian yang besarnya tidak sama. Pemilihan 

ini dikarenakan hasil riset menunjukan banyaknya minat wisata Kuliner adalah laki-laki umur 

22 hingga 25 tahun yang menyukai dengan desain yang minimalis dan berwarna. 

Isi dari buku ini akan didominasi oleh gambar atau foto kuliner Khas Kota Pekalongan 

maupun kuliner dari Kota Pekalongan. Warna dari teks maupun background halaman akan 

menyesuaikan dengan foto agar pembaca dapat melihat dan membaca dengan nyaman. 

Didalam sebuah halaman akan mendapatkan foto yang akan berukuran lebih besar dan di ikuti 

oleh foto lain yang berukuran kecil dari sub thema agar membentuk sebuah kolase yang 

tertata rapi. Dengan bahasa Indonesia dikarenakan target utama dari pembautan buku ini 

adalah Wisatawan Lokal. 

 

III.3.7. Dasar Gaya Desain 

Dasar dari desain ini mengunakan Skema warna, yang dipakai berupa warna warna 

dengan saturasi yang rendah seperti warna hitam, abu-abu, putih, serta merah, agar terlihat 

lebih elegan, klasik dan artistik dikarenakan Kuliner Khas ini sudah terdapat di Kota 

Pekalongan ini sudah dari lama dengan sejarahnya masing masing. 
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III.4. Strategi Media 

III.4.1. Media Utama  

Media yang akan dilakukan dengan cara Above the line dan Below the line. 

1. Media Above the line yaitu  

 Buku Esai Fotografi dengan judul “Jejak Kuliner Khas Pekalongan” 

 Memberikan berbagai foto, letak peta, puzzle di media sosial seperti Instagram, 

Facebook, Line. 

2. Media Below the line 

 Brosur 

 Poster 

 Tote bag 

 Kaos 

 Sticker 

 Pin 

 

III.4.2. Media Pendukung 

Media yang akan dilakukan dalam pendukung ini adalah dengan berkerja sama dengan 

dinas pariwisata dan dinas kebudayaan Kota Pekalongan dalam membagikan brosur maupun 

buku di tempat yang sangat sering dikunjungin seperti transportasi publik ( Stasiun, Bandara, 

Terminal). Dan akan berkerja sama dengan aplikasi Zamato, Go-Jek, dan Traveloka. 

 

III.4.3. Pendekatan Media 

Print media berupa poster, spanduk, x-banner, brosur, kaos dan totebag. 

Poster akan dipasang diberbagai toko buku atau alat tulis dan disebarkan melalui media sosial. 

Setiap toko buku atau peralatan alat tulis yang dipilih akan sesuai dengan target sasaran yaitu: 

1. Toko Peralatan alat tulis Siswa, di Kota pekalongan. 

2. Toko Peralatan alat tulis Luwes, di Kota pekalongan. 

3. Toko Gunung agung di Plaza Mall Pekalongan, Mall Ciputra Semarang, jalan 

Kemandungan di kota Tegal. 

4. Toko buku Gramedia di jalan Pandanaran, di Mall paragon, jalan pemuda. 

Spanduk akan dipasang diarea sekitar Lampu lalu lintas, agar para pengendara dapat 

melihat isi ketika menunggu lampu lalu lintas menyala. 
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 Sosial Media berupa penyebaran informasi dan dari buku untuk pemesanan buku 

bisa melalui Instagram, Facebook, Zamato, Traveloka dan Gojek. 

 Website resmi dari Dinas budaya dan pariwisata kota Pekalongan dan pemerintahan 

kota Pekalongan, yang akan di tampilkan iklan iklan di aplikasi smartphone. 

 Merchandise yang akan diberikan kepada beberapa orang yang turut berpartisipasi 

dalam pembelian buku atau beberapa kuis yang akan diadakan. 

 

III.4.4. Timeline 

Bulan Tahap Perancangan 

Agustus – September 2017  Observasi Lapangan 

 Menyebarkan Kuesioner 

 Wawancara 

Oktober – November 2017  Merancang Design 

 Menyebarkan Info di Medsos 

 Memasang X-Banner di toko Buku atau 

alat peralatan tulis. 

 Menyebarkan Vocher promosi melalui 

Media Sosial 

 Membuat Iklan Buku 

Desember 2017    Bekerja sama dengan pemerintah untuk 

mempromosikan buku 

 Bekerja sama dengan komunitas komunitas 

untuk menjual buku 

Januari – Febuari 2018 Peluncuran buku (Ditoko buku maupun Peralatan 

alat tulis) 

Maret 2018- Dst Promosi tetap dilakukan dengan ikut serta dalam 

event pameran buku 

Tabel III. 1: Tahap-tahap Perancangan 
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III.4.5. Strategi Angaran 

Keterangan Jumlah (IDR) 

Cetak Brosur 2000 x @1500 Rp 3.000.000 

Iklan Surat kabar 3Bulan x 100.000/Minggu Rp 1.200.000 

Cetak Spanduk 10 x @200.000 Rp 2.000.000 

25 X-Banner x @75.000 Rp 1.875.000 

30 Poster x @10.000 Rp 300.000 

Iklan di Instagram, Facebook, Traveloka, Zamato, 

Go-Jek 3bulan @10.000.000 

Rp 30.000.000 

Merchandaise ( Pembatas buku, Mug, Kaos, Pin ) Rp 10.000.000 

Biaya peluncuran buku Rp 10.000.000 

Biaya Design dan Foto Rp. 5.000.000 

Total pengeluaran  Rp 63.375.000 

Tabel III. 2: Strategi Anggaran 

 

III.5. Dampak yang Diharapkan 

III.5.1. Dampak Jangka Panjang 

Anak anak, remaja maupun orang dewasa agar tahu akan sejarah dari makanan Khas di 

salah satu daerah di Indonesia yaitu di Kota Pekalongan, dan supaya orang-orang memiliki 

rasa baik maupin simpati terhadap lingkungan disekitar mereka 

 

III.5.2. Dampak Jangka Pendek 

Dari buku esai ini orang-orang dapat mencintai makanan khas dan budaya yang 

diciptakan oleh suatu daerah agar mereka tidak meninggalkan makanan Khas di daerah 

tersebut. Dengan adanya buku ini dapat meningkatkan minat pembaca dan meraka dapat 

terbuka dengan pengetahuan yang baru ini. 


