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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

IV.1. Konsep Visual 

Perancangan konsep visual pada buku esai kuliner khas Pekalongan akan menekankan 

pada hasil foto dari kuliner-kuliner yang sudah dipilih sebelumnya, dengan memakai 

pendekatan teknik fotografi. Pendekatan yang dipilih untuk membantu isi buku yang berupa 

foto semakin menarik para pembaca. 

Konsep Visual akan di tunjukan adalah Simple dan Bersih / Clean, sesau dengan target 

sasaran yang dari setengah responden lebih adalah laki-laki yang tidak terlalu rumit dan ribet. 

 

IV.1.1. Warna 

Pemilihan warna yang menjadi dominan pada buku ini adalah warna netral yang 

memberikan kesan simple Dan warna yang cerah agar lebih mendominasi suasana buku agar 

terlihat cerah dan berwarna. 

Warna yang dipakai dalam buku esai fotografi adalah : 

 

Gambar IV. 1: Warna yang Dipakai 

 

IV.1.2. Layout 

Pemilihan tata layout pada buku esai ini akan memakai tipe layout jumble, dimana 

layout ini mengutamakan keteraturan penataan pada gambar dan teks agar memudahkan 

pembaca membaca terutama pada orang yang membaca pada umur 40 tahun keatas. 
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Setiap Kuliner yang akan dipakai dalam buku ini terdapat 4 halaman yang terdiri dari 

judul kuliner, foto kuliner, pen jelasam / sejarah dan latar belakang kuliner, tempat 

didapatkannya kuliner tersebut. 

 

IV.1.3. Tipografi 

Penggunaan huruf sebanyak 2 jenis font Script pada judul atau sub-bab pada cover dan 

halaman judul, sedangkan Serif untuk isi dari sejarah maupun letak lokasi berada dimana, 

yaitu  Jellyka – le Grand Saut, Chalk Marks, dan Times New Roman. 

 

Gambar IV. 2: Tipografi yang Dipakai 

IV.2. Konsep Verbal 

IV.2.1. Judul Buku 

Judul buku yang akan dipakai adalah “Jejak Kuliner Khas Pekalongan”. Pengunaan 

nama judul mengunakan bahasa yang memiliki arti yang sudah lampau. Dan arti dari judul 

yang dipilih adalah kalimat ajakan untuk berkuliner di semarang yang akan memiliki rasa 

penasaran ada apa saja dalam isinya. 

 

IV.2.2. Cover Buku 

Pengunaan foto lumpia pada tampak depan pada buku esai fotografi ini adlaah Garang 

asem dikarenakan garang asem tidak begitu terkenal pada kalangan wisatawan yang 

mendatangi kota pekalongan. Tujuan ini agar wisatawan mengenal kuliner ini dan kuliner 

yang belom diketahui wisatawan. 
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Gambar IV. 3: Cover Buku 

 

IV.2.3. Strategi promosi 

Selain mengunakan print media terdapat sebuah inovasi dalam strategi promosi sebuah 

buku yang akan di terapkan yaitu melakukan co-branding dengan beberapa e-commerce yang 

memiliki daya tarik sendiri terhadap target sasaran, seperti buka lapak, tokopedia, bli-bli. 

IV.2.4. Visualisasi Desain 

IV.2.4.1. Final Desain Cover depan dan belakang buku 

 

Gambar IV. 4: Final Design Cover Depan Belakang 
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IV.2.5. Final Desain halaman pendukung buku 

  

  

Gambar IV. 5: Final Design Halaman Pendukung 

 

IV.2.6. Final desain isi buku 
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Gambar IV. 6: Final Design Isi Buku 
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IV.2.7. Media Promosi 

IV.2.7.1 Media Cetak 

 

Gambar IV. 7: Desain Poster 

 

Gambar IV. 8: Desain X-Banner 
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Gambar IV. 9: Desain Brosur

 

Gambar IV. 10: Desain Pembatas Buku 



47 
 

 

Gambar IV. 11: Desain Vocher Promo 

 

IV.2.7.2 Media Sosial 

 

Gambar IV. 12: Gambaran di Media Sosial Instagram 

 


