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BAB 3 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1 Analisa Masalah 

Penggunaan data objektif diperoleh melalui metode penelitian data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh melalui wawancara, dan studi literatur, sedangkan untuk data sekunder 

diperoleh melalui penyebaran kuisioner online. 

 3.1.1 Analisa Data 

  3.1.1.1 Kuisioner Online 

Metode kuisioner online betujuan untuk mengetaui apakah responden 

mengetahui pengetahuan responden tentang vegetarian, kepedulian mereka 

terhadap kesehatan tubuh dan pandangan mereka mengenai seorang vegetarian. 

Kuisioner ini disebar secara online kepada remaja – remaja yang makan di 

berbagai restoran vegetarian di Semarang. Dari metode ini didapatkan 80 

responden yang megisi kuisioner online. 

Dari hasil data kuisioner online dapat disimpulkan bahwa target responden 

berusia 17 – 22 tahun, 80 responden mengaku bahwa mereka mengetahui apa itu 

vegetarian, namun setelah mereka merespon pertanyaan yang di berikan, sebanyak 

70 responden yang belum mengerti apa itu vegetarian dan mereka hanya 

mengetahui bahwa vegetarian itu pemakan sayur dan tidak menyentuh daging 

sama sekali. 65 responden juga mengatakan bahwa menjadi seorang vegetarian 

tidak mudah karena ada batasan makan. Sehingga dari hasil kuisioner online yang 

disebarkan, maka dibutuhkan sebuah panduan yang benar tentang cara menjadi 

seorang vegetarian ke dalam media yang akan di rancang . 

  3.1.1.2 Wawancara 

    Data diperoleh dari metode penelitian berupa wawancara. 

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi lebih dalam. 

Wawancara ini dilakukan dengan dr. Yushila Meyrina, Msi, Sp.GK seorang dokter 
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ahli gizi. Wawancara dengan narasumber dokter bertujuan untuk mengetahui 

manfaat menjadi seorang vegetarian bagi tubuh. 

Dari Hasil wawancara dokter tersebut mengatakan bahwa menjadi vegetarian 

membuat tubuh lebih sehat karena serat dalam makanan nabati lebih mudah di 

cerna oleh tubuh, selain hal tersebut dokter juga mengatakan bahwa menjadi 

seorang vegetarian mencegah berbagai penyakit seperti cardiovascular, kanker, 

diabetes karena lebih rendah kolestrol dan rendah lemah jahat atau lemak trans dan 

juga makanan vegetarian menyediakan vitamin yang lebih banyak untuk tubuh. 

Apabila mengkonsumsi makanan vegetarian secara tidak efek yang akan muncul 

adalah tubuh kekurangan gizi dan mengakibatkan tubuh lebih mudah terkena 

pentakit metabolisme dan penyakit berbahaya. 

  3.1.1.3 Studi Literatur 

Data di dapat dari buku – buku yang membahas mengenai hidup 

bervegetarian dan manfaat dari hidup bervegetarian. Hal ini bermanfaat untuk 

mendapatkan informasi tambahan sehingga dapat di masukkan dan di terapkan ke 

dalam buku panduan yang akan di rancang sebagai pedoman dalam melakukan 

hidup vegetarian. 

3.2 Khayalak Sasaran 

Target sasaran dari perancangan buku panduan ini ditujukan kepada vegetarian pemula 

berusia 17 – 22 tahun. 

1. Geografis    : Kota Semarang 

2. Demografis    

 Usia    : 17 – 22 tahun 

 Jenis Kelamin   : Pria dan Wanita 

3. Psikografis 

 - Penggemar kuliner 

 - Seorang vegetarian 

 -  Gaul dan kekinian 
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 - Mengikuti perkembangan zaman 

 -  Mudah dipengaruhi dan terpengaruhi 

 - Menyukai sesuatu bersifat visual 

4. Kebiasaan 

 - Makan tanpa membertimbangkan asupan nutrisi 

 - Bermain sosial media terutama Instagram 

 - Senang memotret 

 - Suka mengkoleksi segala jenis buku 

 - Menggunakan bahasa gaul dalam keseharian 

5. Hobi 

 - Makan 

 - Membaca 

 - Koleksi Buku 

3.3 Strategi Media 

 3.3.1 Objektif 

- Untuk memberikan edukasi mengenai cara bervegetarian yang baik dan benar 

- Media yang akan digunakan adalah visual buku panduan yang berisi cara menjadi 

vegetarian yang baik dan benar 

3.3.2 Pendekatan Media 

 Media utama yang akan digunakan adalah buku. Buku visual berisi panduan 

mengenai cara menjadi seorang vegetarian yang baik dan benar. Target sasaran adalah anak 

remaja berusia 17 – 22 tahun sudah menjadi vegetarian pemula. Didukung dengan beberapa 

media pendukung yaitu  

Media utama yang di gunakan : 
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1. Buku Panduan 

Buku panduan berukuran A5 cm bertujuan untuk memberikan panduan 

cara bervegetarian yang baik dan benar bagi target sasaran dengan visual 

yang menarik. Buku panduan akan berisi pengetahuan umum mengenai 

vegetarian, nutrisi serta pola makan yang benar. Buku panduan yang akan 

di rancang berjudul “ The Veg ”. Buku dapat di peroleh di resotaran 

vegetarian yang ada di Semarang (Restoran Vegetarian Karuna, Restoran 

Vegetarian Ha Ha, Restorang Vegetarian Ono Ijo). 

 

 

 

   2. Media Pendukung 

- Poster dan mini X banner 

Diletakkan tersebar di berbagai restoran vegetarian dan 

tempat – tempat seperti kampus dan taman. Poster memiliki ukuran 

A3 yang diletakkan di papan pengumuman dan pintu masuk restoran. 

Restoran yang akan di pasangi poster adalah 3 restoran vegetarian 

besar yang ada di Semarang, antara lain Restoran Vegetarian Karuna, 

Restoran Vegetarian Ha Ha, Restorang Vegetarian Ono Ijo. Taman 

yang akan di pasangi poster A3 adalah Taman KB dan Taman Sri 

Gunting dan untuk kampus akan di pasang di UNIKA 

Soegijapranata. Pemilihan ukuran A3 didasarkan dengan alasan agar 

poster terlihat lebih menonjol dan peletakkannya disesuaikan degan 

eye level target. 
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- Media Sosial 

Media sosial akan berisi konten – konten seputar buku panduan “The 

Veg”. Media sosial yang akan digunakan adalah Instagram. Media 

sosial tersebut juga akan di gunakan sebagai media promosi buku 

panduan. Promosi akan di lakukan selama 1 minggu. 

- Stiker 

Stiker berukuran 5 x 10 disebarkan secara luas di tempat – tempat 

umum sebagai media promosi. Tempat – tempat umum yang di 

maksud adalah Restoran Vegetarian Karuna, Restoran Vegetarian Ha 

Ha, Restorang Vegetarian Ono Ijo. Taman yang akan digunakan 

adalah Taman KB dan Taman Sri Gunting , dan untuk Mall adalah 

Mall Paragon, DP Mall, Java Mall, dan Mall Ciputra dan Kampus 

UNIKA Soegijapranata. Stiker akan digunakan sebagai pengingat 

untuk selalu menerapkan cara bervegetarian yang baik. 

- Kaos dan Totebag 

Desain kaos dan totebag menggunakan tulisan “The Veg” dan 

berfungsi sebagai media promosi untuk mengingatkan target sasaran 

mengenai cara bervegetarian yang baik dan benar dengan buku 

panduan sebagai media utama. Kaos akan diberikan kepada 100 

orang pertama yang memiliki voucher “ The Veg”. 

- Mug dan Piring 

Mug dan Piring adalah media pendukung yang di pakai sebagai 

penyampai pesan. Di mug akan berisi tulisan “The Veg” sebagai buku 

yang dipromosikan. Buku tersebut akan disebarkan ke restoran – 

restoran vegetarian (Restoran Vegetarian Karuna, Restoran 

Vegetarian Ha Ha, Restorang Vegetarian Ono Ijo) di Semarang 

sehingga dipakai sebagai wadah minum serta mengigatkan target 

sasaran mengenai cara bervegetarian yang baik dan benar dengan 

buku panduan sebagai media utama.  

    -    Voucher 

 Voucher berfungsi sebagai kupon untuk menukar baju dan totebag 

yang teredia hanya untuk 100 orang. Voucher akan di berikan kepada 
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pengikut akun instagram “ The Veg ” yang memberikan komentar 

terbaik. 

    -    Merchandise 

Merchandise berfungsi sebagai hadiah yang akan di berikan kepada 

customer yang mengunjungi restoran vegetarian ( Restoran 

Vegetarian Karuna, Restoran Vegetarian Ha Ha, Restorang 

Vegetarian Ono Ijo) dan mengambil buku panduan ‘The Veg”. 

 

3.3.3 Media Timeline 

  

 

 

 

 

 

AFEKSI 

1. Pembuatan akun Instagram 

dimana di dalam akun tersebut 

berisi informasi mengenai 

tanggal rilis buku, informasi 

mengenai vegetarian. 

2. Menyebarkan poster, sticker dan 

media promosi lain mengenai 

info seputar perilisan buku 

5 Januari – 15 Januari 2020. 

(Pembuatan Instagram sebagai 

media promosi dan promosi 

akun Instagram selama 7 hari) 

16 Januari – 30 Januari 2020. 

(Penyebaran poster, sticker dan 

media promosi lainnya di 

Restoran Vegetarian, Taman, 

dan Kampus) 

 

 

 

KOGNISI 

1. Pembuatan visual buku panduan 

yang akan di sebarkan di 

berbagai restoran vegetarian 

yang ada di Semarang. 

Di laksanakan pada 1 Februari – 

1 April 2020 

(Memasukkan buku yang sudah 

di cetak ke penerbit). 

Tanggal 5 April – 12 April 2020 

penyebaran buku dan media 

pendukung ke berbagai restoran 

vegetarian 
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3.4 Strategi Penyampaian Pesan 

3.4.1 What to say : Untuk menyampaikan ke target audience bahwa mengkonsumsi 

makanan vegetarian tanpa memperhatikan gizi secara terus menerus akan 

mengakibatkan gangguan sistem pencernaan yang berujung pada penyakit 

berbahaya. Sehingga perlu adanya sebuah panduan bagi vegetarian pemula, 

diharapkan dengan adanya buku panduan maka target audience akan sadar dan 

menjalani pola hidup vegetarian yang benar. 

3.4.2 How to say : 

 Tone and Manner 

Perancangan buku panduan “The Veg” menggunakan gaya bahasa 

yang tidak formal namun tetap sopan. Gaya bahasa tetap akan 

memberikan kesan yang tidak kaku sehingga pembaca remaja 

tidak merasa terlalu baku dan kaku. Di buku panduan “The Veg” 

juga menggunakan bahasa gaul dengan campuran Bahasa Inggris 

yang sering di gunakan remaja masa kini sehingga lebih mudah 

diingat dan pembaca tidak merasa bosan. 

Tone warna yang akan di pakai adalah jenis warna dingin dan 

panas. Warna dingin yaitu hijau  untuk menimbulkan kesan adem, 

sejuk, dan menyegarkan sedangkan warna panas yaitu merah 

menimbulkan kesan yang ceria dan fun sehingga mata dari 

pembaca tidak merasa lelah dan bosan. 

 Afeksi 

Dengan menggunakan bahasa gaul dan tidak baku serta terkesan 

santai diharapkan target audience sadar dan dapat menjalani pola 

hidup vegetarian yang benar. 

Membuat instagram yang berisi informasi mengenai cara menjadi 

vegetarian yang benar dan informasi mengenai perilisan buku, 

buku tersebut akan di sebar di Restoran Vegetarian Karuna, 

Restoran Vegetarian Ha Ha, Restoran Vegetarian Ono Ijo. Poster 

berupa poster mengenai perilisan buku juga akan di cetak dan di 

tempel di Restoran Vegetarian Karuna, Restoran Vegetarian Ha 
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Ha, Restoran Vegetarian Ono Ijo. Taman yang akan di pasangi 

poster A3 adalah Taman KB dan Taman Sri Gunting dan untuk 

kampus akan di pasang di UNIKA Soegijapranata. 

Kemudian juga terdapat sticker yang akan di sebar di tempat – 

tempat umum sebagai pengingat untuk selalu menjalani pola 

hidup bervegetarian yang baik. Sticker tersebut akan di sebarkan 

di Restoran Vegetarian Karuna, Restoran Vegetarian Ha Ha, 

Restorang Vegetarian Ono Ijo. Taman yang akan digunakan 

adalah Taman KB dan Taman Sri Gunting , dan untuk Mall adalah 

Mall Paragon, DP Mall, Java Mall, dan Mall Ciputra dan 

Kampus UNIKA Soegijapranata. 

Untuk piring dan mug akan di letakkan di Restoran Vegetarian 

Karuna, Restoran Vegetarian Ha Ha, Restorang Vegetarian Ono 

Ijo.  

 Kognisi 

Di tahap kognisi menggunakan media berupa buku panduan yang 

di dalamnya berisi informasi mengenai segala hal mengenai 

vegetarian bagi pemula. Buku tersebut menggunakan gaya desain 

yang fresh, santai, dan juga tidak membosankan. Di karenakan 

target audience adalah remaja yang gemar membaca buku dan 

juga gemar untuk mengkoleksi buku, serta memiliki hobi 

fotografi, maka di dalam buku akan lebih dominan berisi foto, 

termasuk food photography, dsb. Buku tersebut dapat di peroleh 

di restoran vegetarian khusus yang ada di Semarang (Restoran 

Vegetarian Karuna, Restoran Vegetarian Ha Ha, Restorang 

Vegetarian Ono Ijo). 

 

3.5 Strategi Anggaran 

  

TAHAPAN RINCIAN TOTAL ANGGARAN 

 

 

 Promosi Instagram 7 hari 

 Poster A3 

7     x 1.000.000 

200 x 5.000 

7.000.000 

1.000.000 
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AFEKSI  Sticker A3 ( 8 / A3) 

 Kaos 

 Totebag 

 Voucher (20 / A3 ) 

 Mini X Banner 

 Gelas,piring, dan tumbler 

 Merchandise 

50   x 7.000 

100 x 70.000 

100 x 30.000 

5 x 5.000 

10 x 30.000 

3000 x 15.000 

1000 x 5.000 

 

350.000 

7.000.000 

3.000.000 

25.000 

300.000 

45.000.000 

5.000.000 

KOGNISI  Cetak buku 

 Promosi Instagram 7 hari 

1000   x  50.000 

7         x  1.000.000 

50.000.000 

7.000.000 

 TOTAL  125.675.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


