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ABSTRAK 

 

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang terletak di paling timur dari 

Pulau Madura. Kabupaten Sumenep memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari 

wisata buatan, sejarah hingga kuliner. Banyak dari masyarakat yang belum sadar 

akan kebedaraan kuliner khas Sumenep apalagi peran pemerintah baru pada tahun 

2019 mengadakan festival kuliner khas Sumenep. Dari paparan data tersebut, 

diperoleh solusinya yaitu mempromosikan kuliner khas Sumenep dengan media 

video. Dengan maksud dan tujuan memperkenalkan kuliner khas Sumenep kepada 

masyarakat luas akan keberadaan kuliner khas Sumenep. Oleh sebab itu, akan 

dilakukan perancangan video promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan di 

Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang di ambil yaitu kualitatif yang 

bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur. Setelah di 

lakukan analisa, maka ditemukan lah keyword yaitu ‘special’, yaitu perancangan 

video promosi ke depannya akan menggunakan hasil dari keyword ‘special’ yang 

mengartikan keistimewaan dari kuliner khas Sumenep mulai dari bahan  baku 

sampai penyajian.‘special’ memiliki arti beberapa kata, yakni: istimewa, khusus, 

khas sehingga warna yang akan di gunakan ‘hard’ yang menjadi dasar dari 

perancangan Video Promosi Kuliner Khas Sumenep ini. Hasil akhir pada 

perancangan ini yaitu di upload di  media sosial (Instagram dan youtube) serta 

media pendukung seperti X-Banner, Poster, Sticker, Gantungan Kunci. 

 

Kata Kunci : Video promosi, Kuliner khas Sumenep, Destinasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia adalah salah satu Negara yang terdiri dari berbagai kebudayaan, 

adat istiadat, kesenian, kerajinan tradisional serta makanan tradisional. Pariwisata 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan 

objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian meliputi semua kegiatan yang 

berhubungan dengan perjalanan wisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata 

( Kawasan wisata, taman rekreasi, museum) , serta pengusahaan jasa (biro 

perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, informasi pariwisata)  dan sarana 

pariwisata (akomodasi, rumah makan, angkutan wisata) (UU RI nomor 10 tahun 

2009 tentang kepariwisataan). Adapula daya tarik pariwisata menurut Fandeli 

(2001) dapat di bedakan menjadi 3: Daya tarik alam, daya tarik budaya, daya tarik 

minat khusus dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dengan minat seperti 

wisata rohani, wisata olahraga dan wisata kuliner. Makanan tradisional yang ada 

berkembang sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Makanan 

tradisional dapat dijadikan suatu aset yang dapat meningkatkan citra suatu daerah 

yang biasa dikenal dengan wisata kuliner. Bahkan dalam penelitiannya Saleh (2012) 

disebutkan bahwa kenyataannya satu dari pertiga budget wisatawan dipergunakan 

untuk mengkonsumsi produk kuliner. Dengan demikian tampak bahwa sektor 

kuliner adalah suatu peluang yang sangat baik dari sektor pariwisata secara global, 

dimana pengembangan wisata kuliner akan dapat meningkatkan minat pengujung 

dan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, sehingga membangun sebuah 

produk kuliner merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun 

pariwisata secara keseluruhan. Dari pernyataan tersebut permintaan wisatawan 

cukup besar terhadap kuliner tradisional yang mencerminkan keunikan, kelangkaan 

dan identitas dari sebuah negara/daerah yang tidak dapat ditemui di negar/daerah 

lain.  

Kabupaten Sumenep adalah salah satu dari empat kabupaten yang ada di 

Pulau Madura, Yang memiliki luas wilayah 2.093,45 km² dan populasi 1.041.915 

jiwa dengan ibu kotanya ialah Kota Sumenep. Serta Sumenep memiliki 27 
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kecamatan, 4 kelurahan, 328 desa. Kabupaten Sumenep memiliki wisata religi dan 

wisata alam yang mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas akan tetapi 

Kabupaten Sumenep juga memilik wisata kuliner yang tidak dapat ditemukan 

didaerah lain.  

Kuliner khas Sumenep sendiri terdiri dari soto babat, Kaldu kokot, Rujak, 

Cake, Campor,  Salah satu kuliner khas Sumenep yang disebut tadi merupakan 

makanan sajian saat ada acara besar keraton Sumenep tempo dulu, juga acara 

pernikahan dan sakral yang perlu dilestarikan supaya tetap terjaga dan tidak 

tergerus oleh makanan modern atau disebut western food.  

Akan tetapi dari kelebihan yang dimiliki, banyak dari masyarakat Indonesia 

yang belum tahu tentang kuliner khas Sumenep. Salah satu penyebab nya yaitu 

karena banyak bermuncul nya restoran dan café modern yang menawarkan western 

food sehingga kuliner khas Sumenep tidak terlalu banyak diekspose. Kondisi ini 

tentunya berdampak  buruk bagi keeksistensian kuliner khas Sumenep. 

Adapulapermasalahan lain yang berdampak negatif yaitu kurang nya informasi 

yang membahas tentang wisata kuliner serta lokasi yang menjual kuliner khas 

Sumenep selain itu dampak negatif lainnya adalah berkurang nya jumlah wisatawan 

yang datang, Pada 3 tahun terakhir kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak 

54.485 jiwa dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 47.217 jiwa dan 

pada 2019 sebanyak 37.903 jiwa, tentu ini menjadi suatu masalah yang serius 

karena pendapatan daerah akan berkurang jika semakin tahun semakin menurun.  

Oleh sebab itu peneliti semakin terdorong untuk membahas dan andil dalam 

melestarikan kuliner khas Sumenep, sebagai usaha memperkenalkan dan 

mempopulerkan kuliner khas Sumenep. Agar masyarakat lokal memiliki 

pemahaman kuliner khas Sumenep yang sama dan para wisatawan memiliki 

kesadaran tentang ada nya kuliner khas Sumenep.  

Dari permasalahan di atas dapat di simpulkan bahwa Kuliner khas Sumenep 

membutuhkan media promosi sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan 

juga para wisatawan dapat menyadari keberadan wisata kuliner di Kabupaten 

Sumenep hingga di rancangnya Video Promosi Kuliner Khas Sumenep. Sehingga 

diharapkan mampu memberi informasi lengkap kepada warga lokal maupun para 

wisatawan tentang kuliner khas Sumenep yang nanti nya dapat membuat para 
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wisatawan tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Sumenep dan mencicipi kuliner 

khas Sumenep serta dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : 

“ Bagaimana Merancang Video Promosi Kuliner Khas Sumenep Sebagai 

Upaya Menigkatkan Jumlah Wisatawan?  “ 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah  yang didapat dari rumusan masalah yaitu hanya 

terbatas pada pembuatan video promosi: 

- Cake, Soto babat, Kaldu Kokot, Rujak, Soto Campor. 

- Membuat video promosi dengan media placement Platform Instagram dan 

Youtube.  

- Media pendukung X-banner, Poster, Gantungan Kunci, Sticker 

1.4 Tujuan Masalah  

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

“Merancang Video Promosi Kuliner Khas Sumenep Sebagai Upaya Meningkatkan 

Jumlah Wisatawan” 

1.5 Manfaat  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Dari hasil laporan ini semoga nanti nya dapat menjadi referensi atau kajian 

teoritis khusus nya dalam bidang perancangan video promosi kuliner serta menjadi 

acuan dalam bidang videografi. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari laporan ini dapat menjadi pengalaman tersendiri bagi 

penulis serta membantu mempromosikan wisata kuliner khas Sumenep serta dapat 

membantu meningkatkan jumlah wisatawan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

 

 Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang di gunakan dalam 

Perancangan Video Promosi Kuliner Khas Sumenep Sebagai Upaya Meningkatkan 

Jumlah Wisatawan. Dengan adanya teori pendukung yang kuat serta beberapa 

referensi yang berhubungan diharapkan dapat mencapai hasil memuaskan. 

2.1 Sumenep 

 Sumenep adalah Kabupaten yang berada diujung timur dari Pulau 

Madura, Jawa Timur, Indonesia.  Yang memiliki luas wilayah 2.093,45 km² dan 

populasi 1.041.915 jiwa dengan ibu kotanya ialah Kota Sumenep. Serta Sumenep 

memiliki 27 kecamatan, 4 kelurahan, 328 desa.  

2.2 Makanan Tradisional 

 Menurut Guerero (2010), Makanan tradisional yaitu makanan yang 

sering dikonsumsi oleh suatu kelompok masyarakat atau dihidangkan dalam 

perayaan tertentu, diwariskan dari generasi ke generasi dan dibuat sesuai resep 

turun temurun yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga menjadi pembeda 

dengan kuliner daerah lain ( Guerero et al, 2010). 

2.3 Wisata Kuliner 

 Wisata Kuliner adalah wisata yang dipengaruhi oleh adanya keinginan 

untuk melakukan kunjungan terhadap tempat pembuatan makanan, 

festivalmakanan, restoran, atau suatu lokasi dengan tujuan mencoba mencicipi 

makanan ( Hall et al., 2003). 

 Selain itu adapula definisi yang menyebutkan bahwa wisata kuliner 

adalah yang berkaitan dengan makanan sebagai subjek dan media, tujuan dan 

kendaraan untuk wisata, dan kegiatan dalam wisata untuk mecicipi makanan di 

restoran-restoran etnik, mengunjungi festival makanan, mencoba makanan pada 

saat melakukan perjalanan wisata dan bahkan memasak dirumah (Pendit, 2003). 
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2.4 Video 

 Menurut Iwan Binanto (2010:179), kata video berasal dari kata latin 

yang artinya “saya lihat”. Video sendiri artinya teknologi proses sinyal elektronik 

yang mewakili gambar yang bergerak. Aplikasi yang umun dari teknologi video 

adalah televisi. Video juga dapat digunakan dalam aplikasi teknik, keilmuwan, 

produkis dan keamanan. Istilah video juga digunakan singkatan vidiotope, perekam 

dan pemutar video. 

 Menutur Melvy Ayuningtyas (2011: 7), video adalah gabungan dari 

gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan 

tertentu. Gabungan gambar-gambar mati tersebut dinamakan frame rure, dengan 

satuan fps(frame per second). Karena dimainkan dengan kecepatan yang tinggi 

maka semakin halus hasil gambar, semakin berat frame rate maka semakin halus 

pergerakan yang ditampilkan.   

 Video adalah suatu media yang memiliki unsur visual dan audio, dimana 

media ini dapat dilihat Gerakan visualnya dan dapat didengar suaranya sehingga 

tampilannya terlihat menarik. Didalam suatu video memiliki resolusi dalam kualitas 

videonya (Kheydi,2015), resolusi dari video sebagai berikut: 

• QVGA (320x240) 

Resolusi untuk layer handphone. 

• VGA (640x480) 

Resolusi terendah dalam setting sebuah video. 

• SVGA (1366x768) 

Resolusi menengah dalah setting sebuah video. 

• XGA (1024x768) 

Resolusi yang sering digunakan orang-orang. 

• WXXGA (1366x768) 

Resolusi yang terdapat dalam layar kamera laptop. 

• HD (1280x720) 

Resolusi yang digunakan untuk upload di youtube karena resolusi yang  

besar. 

• FULL HD (1920x1080) 

Kualitas dengan resolusi yang memanjakan mata karena sangat tajam. 
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 Jadi kesimpulan dari semua nya adalah gabungan gambar-gambar yang 

tersusun secara baik dalam satu waktu dengan kecepatan tertentu dan menghasilkan 

gambar dengan dimensi yang berbeda.  

2.5 Video Promosi  

 Menurut World Trade Organization (Muljadi 2009: 9) video adalah 

media yang paling komunikatif, karena video dapat menyampaikan pesan secara 

audio, visual dan taxtual. Kemampuan media video dalam menyampaikan pesan 

cukup luas jika dibandingkan dengan media lain nya. Video tidak hanya dapat 

disalurkan lewat televisi namun juga dapat diunggah diberbagai situs internet, 

sehingga mudah memperkenalkan objek-objek yang ada pada video kepada audiens. 

 Video Promosi yang di buat oleh penulis adalah video promosi Kuliner 

Khas Sumenep, yang di dalam pembuatan video ada beberapa hal yang diperhatikan 

seperti sebelum melakukan pengambilan video penulis mencari tahu tentang konten 

yang akan di tampilkan di dalam video. Dalam pemilihan konten video yang baik 

ada bebarapa unsur untuk memenuhi konten video menurut (Triastuti, 2016) 

sebagai berikut : 

• Jenis Video konten yang tepat : 

 Jenis konten video ini ada beberapa pilihan dalam pembuatan videonya, 

seperti video yang berpromosi dengan cara monolog, wawancara, tutorial 

dan bisa juga dengan cara video lucu. 

Video molonog yaitu video promosi tentang suatu produk. Video 

wawancara yaitu video promosi yang menyajikan suatu produk atau jasa 

dengan memperlihatkan testimoni dari konsumen yang tujuan nya untuk 

membuat konsumen percaya. Video tutorial adalah video promosi yang 

menyajikan tutorial/cara-cara menggunakan suatu produk biasanya 

digunakan oleh perusahaan produk kosmetik dan yang terakhir adalah video 

lucu yaitu video promosi yang menampilkan genre komedi supaya 

menghibur dan tidak membosankan saat di tampilkan.  

• Membuat scenario video 

 Skenario video digunakan supaya video lebih terstruktur dalam 

memperkenalkan/mempromosikan suatu produk. 
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• Latihan  

 Latihan digunakan supaya pada saat pembuatan video seller tidak 

terpaku pada naskah atau terlihat natural. 

• Memulai perekaman video 

 Setelah semua telah dipersiapkan proses perekaman video promosi bisa 

dilaksanakan yang dilanjutkan dengan proses editing. 

• Publikasi 

Pada tahap ini setelah melakukan pembuatan video dan editing maka video 

siap untuk di pubilkasikan melalui media yang menunjang produk. 

 Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan saat pembuatan video seperti yang 

dikatakan oleh (irawan, 2015) yaitu: 

• Gambar beserta tulisan pada video harus jelas  

• Komposisi gambar atau tulisan harus proporsional 

Artinya gambar dan tulisan tidak boleh menutupi konten pada video 

promosi. 

• Komposisi warna  

Warna terang digunakan pada bagian pertama video hal ini pun digunakan 

sebagai daya menarik konsumen untuk melihat video.  

• Pastikan video promosi dapat menimbulkan rasa penasaran yang tinggi.  

2.6 Media 

 Media adalah suatu sarana penyampai yang didalamnya adalah media 

penyiaran (TV dan Radio), media cetak (surat kabar dan majalah), surat langsung, 

iklan outdoor dan media pendukung lainnya (Blech, 2007). Media berkaitan erat 

dengan iklan sehingga pola pikir masyarakat mengatakan media adalah tempat 

untuk beriklan. Media dapat berupa media konvensional seperti radio, TV, billboard, 

poster, koran, dan majalah tetapi juga terdapat media online (Ducan, 2005, p341). 

Jadi kesimpulannya media adalah alat berkomunikasi, baik cetak maupun audio 

visual, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari pengirim kepada 

penerima pesan.  
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2.7 Promosi 

 Promosi berasal dari kata “promote” yang artinya meningkatkan atau 

mengembangkan. Promosi adalah segala macam komunikasi persuasi yang 

dirancang untuk mempromosikan pelanggang tentang produk atau jasa dan untuk 

memengaruhi mereka supaya membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup 

publisitas, penjualan perorangan dan periklanan (Zimmerer (2002). 

 Menurut Buchari Alma (2013: 179) promosi yaitu komunikasi yang 

memberi penjelasan terhadap calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan 

tujuan untuk memperoleh perhatian, mengingat, dan mendidik serta meyakinkan 

calon konsumen. Promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dimaksud 

dengan tujuan memberikan informasi, pengaruh dan membujuk target market atau 

perusahaan agar produknya loyal dan membeli yang ditawarkan perusahaan 

tersebut. 

2.8 Tipografi 

Menurut Daton Sihombing (2015:164) tipografi memiliki reperentasi visual 

dari sebuah pola komunikasi verbal serta perangkat visual yang efektif serta pokok. 

Secara garis besar tipografi yaitu cara yang efektif agar suatu pesan dapat 

tersampaikan secara maksimal dalam suatu teks atau kalimat.  

2.9 Warna  

Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan 

pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam 

untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya 

rasa haru, sedih, gembira, mood atau semangat, dan lain-lain. (Kusrianto. 2007:46) 

   Menurut penelitian yang dilakukan Shigenobu Kobayshi (1998), Ia 

menyesuaikan penggunaan warna terhadap beberapa skenario, segmen, dan target 

yang berdasarkan kata kunci. Dengan sebuah kata kunci dan diagram kombinasi 

warna, maka akan tercipta kombinasi warna berbeda dan dapat dikategorikan 

apakah warna tersebut merupakan warna sejuk atau panas, lembut atau keras, jelas 

atau cenderung keabu-abuan. Kombinasi warna cenderung mirip dengan satu sama 

lain, dan dikumpulkan menjadi satu kategori seperti dynamic dan gorgeous 

dikategorikan jenis warna hard  sehingga setiap perbedaan karakteristik pada 
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kombinasi warna membuatnya mudah dibedakan dan dilihat. Warna, keyword, dan 

manusia atau objek memiliki hubungan ketika menentukan sebuah kombinasi 

warna. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Perancangan Penelitian  

3.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini yaitu “ PERANCANGAN VIDEO PROMOSI 

KULINER KHAS SUMENEP SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH 

WISATAWAN “ yang merupakan metode kualitatif dengan pendekatan yang 

dilakukan secara terjun langsung kelapangan dengan Teknik pengumpulan data 

yang berguna untuk kepentingan penelitian.  

Menurut Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian 

Kualitatif menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian,  misalnya,  perilaku,  persepsi,  pandangan,  motivasi,  tindakan  sehari- 

hari, secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

Bahasa atau naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif ini diperoleh 

dengan melakukan wawancara, observasi, kuisioner, membaca dokumentasi, studi 

literatur, dan juga studi eksisting. Alasan dipilihanya penelitian kualitatif karena 

memang kuliner khas Sumenep patut dilestarikan dan diperkenalkan ke masyarakat 

luas untuk mempertahankan citra suatu daerah dan bangsa. 

3.1.2 Lokasi Penelitian  

  Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk 

mendapatkan data akurat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi pada objek 

penelitian. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian, antara lain : 

tenaga, keterbatasan geografi, biaya dan waktu yang praktis.  

  Dengan mempertimbangkan hal diatas serta memberikan batasan penelitian 

maka lokasi penelitian dan unit analisis ditentukan dengan sengaja. Unit analisis 

penelitian ini yaitu kuliner khas Sumenep sebagai objek dan subjek analisis nya 

yaitu penjual kuliner khas Sumenep yang didukung oleh Disbudpar Sumenep.  
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3.2 Teknik Pengumpulan Data  

3.2.1 Observasi (Pengamatan) 

   Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, para peneliti dapat 

menganalisis dengan berdasarkan data, yaitu fakta kenyataan dunia dengan 

diperoleh dengan observasi. Observasi dilakukan untuk mendalami informasi atau 

data yang terkait dengan kuliner khas Sumenep, yaitu dengan pengamatan dan 

pengkajian berdasarkan sumber-sumber data dari hasil wawancara dan pengamatan 

langsung di lapangan. 

3.2.2 Wawancara (Interview) 

   Wawancara dibagi menjadi 3 macam yaitu : wawancara tersturktur, 

wawancara tak terstruktur, wawancara semisturktur. 

1. Wawancara Terstruktur 

   Biasanya digunakan untuk teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Sebab itu dalam melaksanakan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alternative 

jawabannya telah disiapkan.  

2. Wawancara Tak Terstruktur 

   Wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun tersistematis dan lengkap untuk pengumpulan data nya. 

Pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. 

3. Wawancara Semistruktur 

   Adalah wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara 

diminta pendapat serta ide-idenya. Untuk melakukan wawancara ini perlu teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.  

   Pada penelitian ini digunakan wawancara semistruktur, yaitu dengan 

bertanya langsung kepada narasumber terkait Kuliner Khas Sumenep, serta 
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pendapat mereka tentang Kuliner Khas Sumenep. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan keterangan langsung dari narasumber. Beberapa 

narasumber yaitu Kabid Kebudayaan dan pariwisata Disbudpar Sumenep, Penjual 

Kuliner Khas Sumenep, Pengunjung/pembeli.  

3.2.3 Dokumentasi 

   Dokumentasi juga bagian dalam mengumpulkan data dan bukti-bukti yang 

berhubungan dengan Kuliner Khas Sumenep. Dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa gambar atau foto, serta dokumen atau artikel yang tertulis yang berkenaan 

dengan topik penelitian sehingga menjadi bahan memperkuat data tentang 

perancangan video promoso kuliner khas Sumenep. 

3.3 Teknik Analisis Data 

  Pengertian data disini ialah mengacu pada pengolahan material (bahan) 

seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan 

sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari 

kajian kasus sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. 

  Analisis data yaitu suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip 

wawancara, observasi atau survei, studi eksisting dan materi lain yang dikumpulkan 

sebagai peningkatan mengenai pemahaman materi tersebut dan dan memungkinkan 

penyajian data yang sudah ditemukan. Adapun langkah-langkah analisis data yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat dikelola orang lain Lexy J Moloeng (2006:248). 

Aktifitas dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

  Mengumpulkan hasil data yang diperoleh dari berbagai hasil melalui 

pengumpulan data sebelumnya sehingga akan dimiliki data yang kompleks dengan 

hasil itu akan mempermudah peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang berbagai 

sumber dan informasi yang telah diperolehnya, mencari dan mengamati hubungan-

hubungan antar data satu dengan data lainnya. Data Reduction (Reduksi Data) 
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  Data yang didapat dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak serta 

kompleks dan rumit. Oleh itu maka diperlukan untuk mencatat secara teliti dan rinci 

serta segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, yakni merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok dan difokuskan kepada hal-hal yang penting, mencari 

tema atau pokok pembahasan dan polanya sehingga dapat diperoleh gambaran lebih 

jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan tahap lanjutannya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Apabila selesai dalam proses data reduksi dilakukan tahapan dalam mendisplay 

data atau menyajikan data, maka data menjadi lebih terorganisir, tersusun dalam 

pola hubungan dan untuk mudah dipahami oleh pembaca dan pengamat. 

3. Conclusions: drawing/verifying (Kesimpulan) 

Setelah melalui langkah-langkah sebelumnya maka akan didapat jalan keluar atau 

kesimpulan dari berbagai data terkait sehingga muncul sebuah gagasan yang 

meliputi semua data tersebut, hal ini dapat menjadi patokan untuk melakukan 

langkah menganalisa data berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Pembahasan dari bab ini difokuskan pada hasil pengumpulan data yang 

akan di gunakan dalam perancangan karya video promosi kuliner khas Sumenep. 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

suatu objek dan dilakukan pencatatan yang sistematis tentang hal tertentu yang 

akan menjadi target pengamatan : 

a. Berdasarkan observasi yang dilakukan rata-rata pengunjung yaitu dari 

masyarakat lokal sumenep. 

b. Sebagian besar yang berkunjung untuk menikmati kuliner khas Sumenep 

yaitu pekerja kantor.   

c. Kurang nya perhatian atau strategi dari pemerintah untuk membantu 

mempromosikan atau memperkenalkan kuliner khas Sumenep kepada para 

wisatawan. 

d. Belum adanya media untuk mempromosikan kuliner khas Sumenep, yang 

membuat kuliner khas Sumenep susah untuk dikenal wisatawan lokal 

maupun wisatawan mancanegara. 

4.1.2 Hasil Wawancara  

 Wawancara yaitu sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dikatakan langsung oleh peneliti dan berhadapan langsung dengan narasumber 

untuk mendapatkan suatu informasi secara lisan untuk memperoleh data yang 

dapat menjelaskan permasalahan pada penelitian dan juga dapat membantu 

dalam penyelesaian proses perancangan tugas akhir. Dari hasil wawancara 

dengan Kabid Pariwisata Disbudpar Sumenep bapak Imam Buchari 

menyatakan bahwa beberapa dari kuliner yang peneliti sampaikan salah satu 

nya yaitu Cake memiliki cerita sejarah bahwa Cake adalah makanan sajian 

acara pembesar Keraton Sumenep tempo dulu atau acara pernikahan dan acara 

sakral keagaaman sampai saat ini. Untuk makanan yang lainnya belum ada 
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yang bisa memastikan bahwa adanya cerita sejarah nya tetapi dulunya 

makanan itu disajikan pada saat hari raya idul fitri dan untuk saat ini sudah 

sedikit yang menyajikan 4 makanan kuliner tersebut pada saat hari raya idul 

fitri. Pada tahun 2019 tepatnya bulan Oktober Disbudpar Sumenep 

mengadakan festival kuliner khas Sumenep antara lain soto babat, soto campor 

dan kaldu kokot, sebagai upaya melestarikan kuliner khas Sumenep agar tak 

kalah bersaing dengan makanan modern. 

 Pada wawancara selanjutnya, peneliti mewawancarai Ibu Hj. 

Amaningsih selaku pemilik Rumah makan yang menyajikan makanan khas 

Sumenep yaitu cake, beliau berpendapat bahwa cake dulunya hanya disajikan 

pada acara pembesar keraton. Pada tahun 1989 mencoba membuka usaha 

katering kecil-kecilan untuk hidangan acara sakral seperti pernikahan dan 

keagamaan, akhirnya seiring berkembangnya waktu pada tahun 1998 mulai 

membuka rumah makan yang diberi nama RM Kartini, Kartini sendiri adalah 

ibu dari ibu Hj. Amaningsih dulunya beliau salah satu abdi dalem keraton 

Sumenep dan resep cake di dapat dari beliau. Yang menjadi alasan membuka 

usaha katering adalah supaya masyarakat juga bisa menikmati cake karena 

dulunya cake hanya bisa dinikmati kalangan tertentu saja. Untuk saat ini 

pengunjung yang datang/membeli rata-rata pekerja kantoran, sudah jarang 

anak muda yang datang mungkin karena persaingan dengan makanan modern 

seperti makanan siap saji seharusnya sebagai masyarakat lokal khususnya anak 

muda harus berperan penting dalam melestarikan cake ini, juga peran 

pemerintah untuk membantu mempromosikan kuliner khas Sumenep ini. 

Memang sekilas cake mirip capcay yang membedakan adalah pada kuah nya 

yang kental dengan rasa sedikit asam dan gurih serta isian dari cake itu sendiri 

yang terdiri dari kentang yang sudah digoreng, bakwan udang, kacang polong, 

brokoli, seledri, irisan ayam kampung serta daging yang di potong segi empat 

kecil-kecil. 
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Gambar 4. 1 Peneliti dan ibu Hj. Amaningsih 

Sumber: Peneliti,2020 

 Pada wawancara selanjutnya, peneliti berkesempatan melakukan 

wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku pemilik Rumah makan Warung Soto 

Sumenep yang menyajikan soto babat, kaldu kokot dan rujak. Beliau 

menyampaikan bahwa kuliner khas Sumenep harus tetap dipertahankan selain 

dapat menjadi suatu aset besar untuk daerah juga dapat mengangkat suatu 

daerah dengan kulinernya. Banyak wisatawan lokal yang menyamakan soto 

Sumenep dengan soto di daerah lain padahal banyak yang membedakan dari 

kedua soto ini salah satu nya yang paling jelas adalah di bumbu, kalau soto 

Sumenep tidak menggunakan kunyit jadi warna kuah nya tidak warna kuning 

melainkan seperti sop serta ada bumbu kacang nya. Disini ada 4 menu yang 

tersedia yang pertama, Soto babat yang isian nya terdiri dari ketupat, suun, 

singkong rebus, toge goreng, potongan daun bawang dan yang menjadi unik 

yaitu tambahan bumbu kacang lalu disirami kuah soto yang berisi babat. Yang 

kedua yaitu Kaldu kokot, kuahnya sama dengan soto babat akan tetapi 

ditambah dengan kacang hijau serta kokot/kikil yang direbus bersama kuahnya. 

Kaldu kokot sendiri terdiri dari ketupat, kuah kaldu yang berisi kacang hijau 

dan kokot serta tidak lupa jeruk nipis penambah rasa gurih. Dan yang ketiga 

yaitu rujak, isian nya terdiri dari paduan sayur, lontong, singkong rebus, kripik 

dan disiram bumbu dari kacang tanah, pisang biji muda, petis udang, petis ikan, 

gula merah dan pisang biji muda. 
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Gambar 4. 2 Peneliti dan ibu Nurhayati. 

Sumber: Peneliti,2020 

 Pada wawancara selanjutnya, peneliti berkesempatan mewawancarai ibu 

Tus selaku pemilik rumah makan bu Tus yang menyajikan soto campor, soto 

lontong, tajin (bubur).  Sebenar nya soto campor ini bisa dijadikan sebagai 

penarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dalam wisata 

kuliner, karena soto campor ini benar-benar khas Sumenep. Pada tahun 2019 

penjualan soto campor sangat meningkat dikarenakan ada nya festival kuliner 

khas Sumenep salah satunya soto campor yang diadakan pemerintah, tentunya 

ini sangat berdampak baik untuk membantu mempromosikan atau mengangkat 

kuliner khas Sumenep untuk selalu tetap ada dan tidak akan pernah lekang oleh 

waktu. Yang membedakan soto babat dengan soto campor yaitu pada kuah nya, 

kalau soto campor menggunakan santan kelapa dan tambahan cabe merah 

sehingga warna kuahnya agak oren kemerah-merahan, untuk isian nya terdiri 

dari lontong, sun, bumbu kacang serta kuah yang berisi potongan daging sapi. 

4.1.3 Dokumentasi  

 Dokumentasi digunakan sebagai penguat data yang telah didapat. 

Berdasarkan dokumentasi yang didapat saat melakukan penelitian yaitu 5 

kuliner khas Sumenep yang dijual di 3 tempat.  
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1. Gambar berikut adalah Cake yang dimana dulunya adalah makanan sajian 

di keraton Sumenep. 

 

Gambar 4. 3 Cake 

Sumber: Peneliti,2020 

 

2. Gambar berikut adalah soto babat, tidak pada umum nya yang biasa nya 

soto berwarna kuning akan tetapi sumenep memiliki keunikan pada kuliner 

nya yaitu kuah nya yang berwarna seperti sop yang di tambahi bumbu 

kacang untuk menambah rasa sedap dan gurih pada soto nya. 

 

Gambar 4. 4 Soto Babat 

Sumber: Peneliti,2020 

3. Pada gambar berikut adalah kaldu kokot, untuk kuah nya sama Cuma di 

tambahi kacang ijo sebagai bahan utama , yang dimana biasa kacang ijo 

adalah makan untuk yang manis-manis seperti es kacang ijo beda dengan 
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Sumenep, justru kacang ijo disajikan dengan rasa gurih serta dengan kuah 

yang kental.  

 

Gambar 4. 5 Kaldu Kokot 

Sumber: Peneliti,2020 

4. Gambar berikut adalah rujak, Rujak sendiri terdiri dari buah-buahan, tahu, 

sayuran dan keripikik , menggunakan bumbu kacang sama dengan 

menggunakan campuran petis madura. 

 

Gambar 4. 6 Rujak 

Sumber: Peneliti,2020 

5. Gambar berikut nya adalah soto campor, dimana soto campor beda dengan 

soto babat, kuah nya agak kemerahan karena menggunakan cabai merah 

serta campuran santan juga ditambahi bumbu kacang. 

 

Gambar 4. 7 Soto Campor 

Sumber: Peneliti,2020 
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4.1.4 Studi Literatur  

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan buku dengan 

judul MANAJEMEN PEMASARAN ; KASUS DALAM PENGEMBANGKAN 

WISATA KULINER TRADISIONAL BETAWI yang disusun oleh Dr. Dhian 

Tyas Untari, SE., MM. di dalamnya membahas tentang wisata kuliner serta 

menggunakan literatur pada buku yang berjudul mempersiapkan pembuatan 

dokumentasi video disusun oleh Untung Suprapto dan Taufik Affandi,  yang 

membahas tentang dasar-dasar video dan cara mempersiapkan video dengan 

baik.   

 

4.1.5 Kesimpulan Hasil Analisis Data 

 Pada penelitian ini, peneliti berupaya membantu pemerintah dan para 

penjual untuk mengenalkan kuliner khas Sumenep kepada wisatawan lokal 

maupun wisatawan mancanegara. Dengan menggunakan metode video 

promosi berbasis online seperti Instagram dan Youtube serta sosial media yang 

memiliki konten yang berbasis video. Dengan berfokus pada media Instagram, 

peneliti akan merangkai video yang berdurasi pendek dengan 

memeperlihatkan suasana tempat penjual kuliner khas Sumenep beserta 

makanan nya.  

 Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, studi literatur yang 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Kuliner khas Sumenep perlu dilestarikan supaya tidak hilang dikarenakan 

persaingan dengan makanan modern.  

b. Rata-rata pengunjung/pembeli usia 20-45 tahun.  

c. Perlu nya media promosi sehingga kuliner khas Sumenep bisa dikenal lebih 

luas. 

4.2 Konsep atau Keyword Communication Messages  

 Berdasarkan data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, 

studi literartur, STP, dan beberapa data pengunjung lainnya yang nantinya akan 

dijadikan sebuah keyword atau konsep.  
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4.2.1 Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentasi  

 Dalam peracangan video promosi kuliner khas Sumenep sebagai sebagai 

upaya meningkatkan jumlah wisatawan, khalayak atau sasaran target yang 

ditujukan adalah : 

a. Demografis 

Usia   : 18-45 tahun 

Jenis Kelamin : Pria dan Wanita 

Status Keluarga : Belum menikah, Sudah menikah 

Profesi  : pelajar, Mahasiswa, Professional, Wiraswasta 

Pendidikan  : SD, SMP, SMA 

Pendapatan  : Rp.2.000.000 – Rp.4.5000.000/bulan 

Kelas Sosial : Kelas Menengah 

b. Geografis 

Negara  : Indonesia 

Regional  : Jawa timur 

c. Psikografis 

Kepribadian : menyukai kuliner dan menyukai hal baru  

Gaya hidup  : Menyukai hal tradisional 

2. Targeting  

 Target yang ditujukan pada perancangan video promosi kuliner khas 

Sumenep ini adalah kalangan umum antara usia 18-45 tahun. Khusus nya 

adalah kalangan umum yang menyukai kuliner dan menyukai hal-hal yang 

berhubungan dengan tradisional di kabupaten atau kota. 

3. Positioning  

 Positioning adalah satu faktor untuk menciptakan pemikiran yang unik 

dan bervariasi pada masing-masing konsumen. Strategi ini bertujuan untuk 

mendapatkan image tertentu dari konsumen tentang keunggulan produk 

dibandingkan dengan produk kompetitor (Purwanto, 2012). 
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 Promosi kuliner khas Sumenep yang menggunakan media videografi 

sebagai teknik dalam perancangan media promosi dengan menitik tumpu 

kan pada 5 makanan khas Sumenep dengan dirancang sedemikian rupa 

sehingga guna menarik minat para konsumen/wisatawan untuk berkunjung 

ke Kabupaten Sumenep.  

4.2.2 Unique Selling Preposition (USP)  

 Unique Selling Preposition yang dimiliki oleh video promosi kuliner 

khas Sumenep yaitu mempromosikan kuliner khas Sumenep dengan tujuan 

memperkenalkan kepada khalayak tentang kuliner khas Sumenep yang tidak 

ditemukan di daerah lain yang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat 

luas serta menggunakan bahan baku yang juga khas Sumenep seperti petis 

Madura.  Materi pada video kuliner khas Sumenep menampilkan visual dari 

kuliner masing masing yang didalamnya terdapat penjelasan nama makanan 

beserta alamat tempat penjual dan harga setiap makanan sehingga 

mempermudah masyarakat menerima informasi tentang kuliner khas Sumenep.  

4.2.3 Analisa SWOT 

 Analisis Swot adalah metode perencana strategi yang di gunakan untuk 

memetakan faktor internal dan eksternal, pada metode ini meliputi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu produk. Pada Analisa ini 

digunakan untuk menentukan keyword dan konsep perancangan yang akan 

dilakukan.  
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Gambar 4. 8 SWOT 

Sumber: Peneliti,2020 
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4.2.4 Key Communication Message 

  Pemilihan pada key communication message atau kata kunci dari 

perancangan video promosi kuliner khas Sumenep sebagai upaya meningkatkan 

jumlah wisatawan yang menggunakan acuan data yang telah terkumpul dari 

hasil observasi, wawancara, studi literatur serta dokumentasi dimasukkan 

kedalam analisis SWOT sehingga dapat ditemukan strategi utama yang akan 

digunakan. Dan untuk mengetahui kata kunci yang akan digunakan selain hasil 

analisis SWOT, maka ditambahkan analisis STP dan USP, untuk penjabaran 

yang lebih lengkap dapat dilihat pada gambar tabel dibawah ini.   
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Gambar 4. 9 Key Communication Message 

Sumber: Peneliti,2020 
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4.3 Konsep Perancangan Karya 

4.3.1 Konsep Perancangan  

  Konsep Perancangan karya yaitu sebuah rangkaian perancangan 

berdasarkan konsep yang telah di rencakan sebelum nya. Rangkaian ini akan di 

gunakan secara konsisten setiap dari hasil implementasi karya. Berdasarkan 

keyword yang di dapat yaitu “Special” yang memiliki arti istimewa, menurut 

KBBI istimewa berarti khusus, dengan keyword yang di dapat maka peracangan 

video promosi kuliner khas Sumenep ini menjadikan nya istimewa karena 

kuliner khas Sumenep memiliki nilai yang sangat tinggi serta keunikan dari 

bahan baku serta penyajian nya menjadi suatu kebanggan untuk masyarkat 

Kabupaten Sumenep karena memiliki kuliner khas sendiri yang tidak dapat di 

temukan di daerah lain, maka peracangan video promosi kuliner khas Sumenep 

mampu menampilkan pesan dan kesan yang istimewa sehingga meningkatkan 

kesadaran terhadap keberadaan kuliner khas Sumenep ini. 

4.3.2 Strategi Kreatif 

  Perancangan video promosi kuliner khas Sumenep sebagai upaya 

meningkatkan jumlah wisatawan di perlukan sebuah strategi kreatif untuk 

melakukan langkah yang cermat mengenai perancangan yang di rancang untuk 

mencapai sasaran yaitu memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran terhadap keberadaan kuliner khas Sumenep. 

4.3.3 Tujuan Kreatif 

  Tujuan dari perancangan video promosi kuliner khas Sumenep ini yaitu 

untuk memberikan informasi mengenai keberadaan kuliner khas Sumenep 

kepada masyarakat luas sebagai upaya membantu melestarikan serta 

meningkatkan nama baik Kabupaten Sumenep di mata masyarakat Indonesia 

serta menambah kepedulian terhadap kearifan lokal yang ada di kabupaten 

Sumenep.  

4.4 Perancangan Karya 

4.4.1 Storyline 
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Tabel 4. 1 Storyline 

No. Shot 

Size 

Video Location Audio/text 

1. VWS Menampilkan Time lapse salah 

satu icon Kabupaten Sumenep 

yaitu Masjid Jamik 

Sumenep, 

Kota 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

Text : music 

by: Retro 

80’s Funky 

jazz 

2. MCU Menampilkan nama rumah makan 

yang didalam nya juga 

dicantumkan alamat.  

Sumenep, 

Bangselok 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

 

3. CU Menampilkan Cake yang seolah-

olah ditarik.  

Sumenep, 

Bangselok 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz & effect 

audio 

mengetik 

Text : Cake 

Rp.20.000 

4. CU Menampilkan isian cake dengan 

seolah-olah mengangkat isian 

cake dengan menggunakan 

sendok. 

Sumenep, 

Bangselok 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

 

5. MCU Menampilkan Rumah Makan 

selanjutnya yang menyediakan 

kuliner khas Sumenep yaitu Soto 

babat, kaldu kokot, rujak. 

Sumenep, 

Pajagalan 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

 

6. MCU Menampilkan soto babat yang 

dihiasi dengan jeruk nipis sebagai 

penambah rasa.  

Sumenep, 

pajagalan  

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz & effect 

audio 

mengetik 

Text : Soto 

babat Rp. 

15.000 

7. CU Menampilkan sedang memeras 

jeruk nipis dengan slow motion. 

Sumenep, 

pajagalan  

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

8. CU Menuangkan kecap untuk 

menambah rasa manis pada soto 

babat.  

Sumenep, 

Pajagalan  

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

9. CU Menampilkan menu selanjutnya 

yaitu kaldu kokot.  

Sumenep, 

Pajagalan 

Audio : Retro 

80’s Funky 
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Jazz & effect 

audio 

Mengetik 

Text : kaldu 

kokot Rp. 

45.000 

10. CU Menunjukkan bentuk kokot/kikil 

sapi pada hidangan kaldu kokot.  

Sumenep, 

Pajagalan 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

11. CU Menampilkan Menu Selanjutnya 

yaitu Rujak.  

Sumenep, 

Pajagalan 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz & Effect 

audio 

mengetik 

Text : Rujak 

Rp. 10.000 

12. CU Menampilkan isian rujak seperti 

kripik, sayuran, buah.  

Sumenep 

Pajagalan 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

13. MCU Menampilkan nama Rumah 

makan yang menyediakan kuliner 

khas Sumenep selanjutnya yaitu 

Soto Campor.  

Sumenep, 

Pajagalan 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

14. CU Menampilkan soto campor dengan 

warna kuah yang agak 

kemerahan/oren. 

Sumenep, 

Kebunagung 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz & effect 

audio 

Mengetik 

15. CU Menuangkan kecap sebagai 

penambah rasa manis.  

Sumenep, 

Kebunagung 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

16. CU Menampilkan isian dari soto 

campor. 

Sumenep, 

Kebunagung 

Audio : Retro 

80’s Funky 

Jazz 

17.  Nama serta Tagline, logo Dkv 

Undika, Logo Undika 

  

Sumber: Peneliti,2020 

4.4.2 Storyboard 

  Story board adalah rangkaian gambar yang dibuat secara berurutan 

sehingga menjadi suatu gambaran cerita. Story board biasa nya digunakan pada 

perencanaan awal pada pembuatan animasi atau film. Berikut adalah story 

board dari perancangan kuliner khas Sumenep : 
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Gambar 4. 10 Storyboard 

Sumber: Peneliti,2020 
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Gambar 4. 11 Storyboard 

Sumber: Peneliti,2020 
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Gambar 4. 12 Storyboard 

Sumber: Peneliti,2020 

 

4.4.3 Pengambilan Gambar 

  Pengambilan gambar dilakukan diberbagi tempat di Kabupaten Sumenep 

seperti di rumah makan Kartini yaitu di kelurahan Bangselok, rumah makan 

warung soto Sumenep di kelurahan Pajagalan, rumah makan bu Tos yaitu di 
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desa Kebunagung serta di salah satu icon Kabupaten Sumenep yaitu di masjid 

Jamik . 

  Alat yang digunakan yaitu kamera DSLR 600d dengan menggunakan 

tripod. 

4.4.4 Warna 

  Pemilihan warna pada perancangan video promosi kuliner Khas 

Sumenep beserta media pendukung nya di sesuaikan dalam pemilihan warna 

yaitu pada key communication Message serta target konsumen. Pada 

perancangan ini menggunakan teori oleh Shigenobu Kobayashi dengan 

keyword yang di dapat yaitu “Special” yang berarti khusus atau istimewa yang 

cenderung ke warna kuat. Maka warna yang tepat dalam perancangan ini yaitu 

hal yang mencirikhaskan suatu daerah yang memilik kuliner yang tidak di dapat 

di temukan di daerah lain. Dari kalimat tersebut maka di dapat warna dalam 

teori warna milik Shigenobu Kobayashi dengan buku nya yang berjudul 

Colorist. 

 

Gambar 4. 13 Color image scale 

Sumber: Colorist – Shigenobu Kobayashi 

  Warna yang didapat yaitu coklat dimana menurut Surianto Rustan dalam 

buku nya Mendesain logo mengartikan bahwa coklat memiliki arti alami, tradisi 

serta selera makan.  
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Gambar 4. 14 Pemilihan Warna 

Sumber: Peneliti,2020 

4.4.5 Tipografi 

  Tipografi yang digunakan untuk perancangan video promosi kuliner khas 

Sumenep yaitu “althea”. Font ini berjenis serif yang memiliki arti klasik dan 

anggun. 

 

Gambar 4. 15 Althea 

Sumber: google 

  Serta menggunakan font “romanticbeach” yang berjenis script yang 

memiliki makna spesial dan dekat.  

https://www.google.com/search?q=brush+script+mt+italic+font&safe=
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Gambar 4. 16 Arial Rounded Bold 

Sumber: google 

4.4.6 Editing 

  Pada proses editing, penulis menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro 

CC 2018. Video ini dibuat dengan format MP4 dengan resolusi 1920 x 1080 

dengan framerate 25fps yang berdurasi 1 menit.  

  Langkah utama pada proses editing yaitu dengan memilih format serta 

resolusi yang akan digunakan beserta beberapa pengaturan lain saat membuat 

file project yang baru.  

 

Gambar 4. 17 Tampilan sequence settings pada premiere pro cc 2018 

Sumber: Peneliti,2020 

  Selanjutnya proses editing memasukkan setiap scene yang sudah terpilih  

Yang di masukkan ke timeline yang berada di bawah layer project. 
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Gambar 4. 18 Memasukkan file yang sudah di pilih ke dalam time line 

Sumber: Peneliti,2020 

  Melakukan efek grading serta efek transisi untuk menambah estetika 

dalam sebuah video.  

 

Gambar 4. 19 Melakukan Grading serta efek yang menambah estetika pada video 

Sumber: Peneliti,2020 

  Setelah dirasa cukup, kemudian melakukan rendering untuk 

menghasilkan file video dan file video ini akan diputar di berbagai media offline 

atau online. 
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Gambar 4. 20 Proses Rendering dan kemudian menjadi file video 

Sumber: Peneliti,2020 

4.5 Perancangan Media Pendukung 

Selain video yang menjadi bahan utama pada perancangan ini, adapula 

media pendukung yang akan di rancang untuk menambah efektivitas informasi 

yang akan di sampaikan kepada audience sebagai daya tarik. Media pendukung 

yang akan di rancang oleh penulis antara lain x-banner, poster, gantungan kunci, 

stiker.  

4.5.1 X-banner 

 Memiliki ukuran 60x160 cm, X-banner akan di tempatkan di tempat 

wisata yang ada di Kabupaten Sumenep guna untuk menarik konsumen juga 

untuk memberi informasi kepada konsumen.  
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Gambar 4. 21 Sketsa X-Banner 

Sumber: Peneliti,2020 

4.5.2 Poster 

 Pemilihan  poster karena dapat memberikan informasi serta dapat di baca 

berung kali serta memiliki isi yang informatif. Ukuran yang dipilih yaitu A3 

yaitu 29,7 x 42. 

 

Gambar 4. 22 Sketsa Poster 

Sumber: Peneliti,2020 
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4.5.3 Gantungan Kunci 

 Gantungan kunci ini berfungsi sebagai merchandise sebagai buah tangan 

serta sebagai tanda pengenal bagi para audience nantinya. 

 

Gambar 4. 23 Sketsa Gantungan Kunci 

Sumber: Peneliti,2020 

4.5.4 Sticker 

 Pemilihan sticker karena memiliki keuntungan yaitu apabila nanti nya 

audience menempelkan sticker di suatu tempat maka akan menjadi tambahan 

media pendukung, sticker ini digunakan sebagai merchandise. 

 

Gambar 4. 24 Sketsa Sticker 

Sumber: Peneliti,2020 

4.6 Final Design  

 Tahapan terakhir yaitu menjadikan sketsa ke karya riil dengan 

komputerisasi menggunakan aplikasi yang sesuai dengan media nya. Hasil karya 

yang di rencanakan harus tepat sasaran maka dari itu karya yang dilakukan 

menggunakan konsep awal. 
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4.6.1 Final Video promosi Kuliner khas Sumenep 

 Pada awal video menampilkan salah satu icon Kabupaten Sumenep 

dengan menampilkan timelapse dengan music retro 80’s funky jazz yang 

menjadikan video nyaman di lihat dan di dengar serta memberikan color 

grading dengan warna sesuai konsep yang di dapat yaitu coklat. Resolusi pada 

video ini yaitu Full HD 1920x1080 dengan durasi 1 menit. 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Awal cuplikan video 

Sumber: Peneliti,2020 

 Menunjukkan isian dari Cake sebagai penambah informasi dan membuat 

tertarik para penonton untuk mencoba kuliner khas Sumenep.  
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Gambar 4. 26 Cuplikan video Cake Sumenep 

Sumber: Peneliti,2020 

 Pada scene ini menuangkan kecap sebagai penambah rasa manis pada 

kaldu kokot, serta ada perasan jeruk nipis yang akan menambah rasa gurih. 

 

Gambar 4. 27 Cuplikan video kaldu kokot 

Sumber: Peneliti,2020 

 Sebagai penutup, penulis memberikan nama perancangan beserta tagline 

nya untuk menjadikan nya sebagai logo type dari perancangan ini. 
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Gambar 4. 28 Penutup pada final video 

Sumber: Peneliti,2020 

 

4.6.2 Final Media Pendukung  

1. X-Banner 

 X-Banner menggunakan visual dari salah satu makanan yang dimana di 

dalam nya juga terdapat logo type. X-Banner ini nanti nya di tempatkan di 

tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumenep. 

 

Gambar 4. 29 Tampilan final X-Banner 

Sumber: Peneliti,2020 
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2. Poster  

 Poster ini terdiri dari beberapa visual kuliner dimana seolah-olah ada 

cetakan foto yang di tumpuk di bawah piring yang berisi kaldu kokot. Poster 

ini nanti nya akan di upload untuk konten instagram. 

 

Gambar 4. 30 Tampilan final poster 

Sumber: Peneliti,2020 

3. Gantungan kunci 

 Gantungan kunci ini menjadi merchandise sebagai buah tangan serta nanti 

nya dapat selalu mengingat media utama yang dirancang oleh penulis. 

Ukuran nya 5x8cm.  
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Gambar 4. 31 Final gantungan kunci 

Sumber: Peneliti,2020 

4. Sticker 

 Sama dengan gantungan kunci, sticker ini menjadi merchandise dari 

perancangan ini, juga dengan sticker dapat menjadi media pendukung jika 

audience menempelkan disuatu tempat dan lihat banyak masyarakat, ukuran 

sticker nanti nya 4 x 7cm. 

 

Gambar 4. 32 Tampilan final sticker 

Sumber: Peneliti,2020 
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BAB V 

PENUTUPAN 

5.1 Kesimpulan 

  Dari Pembahasan pada bab sebelum nya, di dapat hasil dari implementasi 

karya pada Perancangan Video Promosi Kuliner Khas Sumenep Sebagai Upaya 

Meningkatkan Jumlah Wisatawan, kesimpulan yang di dapat :  

1. Perancangan Video Promosi Kuliner Khas Sumenep Sebagai Upaya 

Meningkatkan Jumlah Wisatwan di dapatkan konsep yaitu “special” 

memiliki arti istimewa/khusus sesuai dengan dengan keyword yang di dapat 

maka video promosi kuliner khas Sumenep ini menjadi kan nya istimewa. 

Istimewa sendiri memiliki arti suatu hal yang sangat berharga dan memiliki 

nilai yang tinggi sehingga harus di pertahankan. Dari penjelasan di atas, 

kuliner khas Sumenep memang memiliki nilai yang tinggi untuk di 

pertahankan karena memiliki keunikan tersendiri dari bahan baku serta 

penyajian yang akan menjadikan kebanggan serta aset besar untuk 

mengembangkan wisata dibidang kuliner di Kabupaten Sumenep.  

2. Media promosi yang ada dalam perancangan ini antar lain yaitu video 

promosi, X-Banner, Poster, Gantungan kunci, Sticker. 

3. Nanti nya hasil dari perancangan video ini akan di upload di media sosial 

yang akan berpengaruh dengan tingkat kesadaran masyarakat luas terhadap 

keberadaan kuliner khas Sumenep karena untuk saat ini pengguna media 

sosial sudah sangat banyak dan luas, pada video peracangan ini sudah di 

rancang sedemikian rupa dan di dalam nya di tampilkan detail dari kuliner 

yang telah di pilih sehingga video tersebut dapat menarik minat konsumen 

untuk berkunjung ke Kabupaten Sumenep dan mecicipi kuliner khas 

Sumenep.  
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam perancangan video promosi 

kuliner khas Sumenep sebagai upaya meningkatkan jumlah wisatawan memiliki 

saran yang dapat di pertimbangkan pada perancangan video promosi selanjutnya 

menjadi lebih baik, antara lain : 

1. Penelitian selanjutnya di harapkan lebih memanfaatkan media sosial 

sebagai strategi dalam melakukan promosi dengan menggunakan media 

video yang lebih kreatif dan inovatif agar dapat di terjangkau oleh 

masyarakat yang akan di tuju.  

2. Penelitian selanjutnya dapat mengangkat tentang bahan baku lokal seperti 

petis madura yang nanti nya dapat membantu drajat para pengrajin pembuat 

petis yang ada di Madura ter khusus Kabupaten Sumenep. 
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