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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Backpacker Korea 

Backpacker Korea adalah biro wisata dengan tujuan Negara Korea Selatan, yang 

didirikan sejak tahun 2012. Backpacker Korea menawarkan fasilitas penawaran 

yang berbeda dengan biro wisata yang lainnya, dimana kita dapat memilih 

destinasi yang kita inginkan, alat transportasi yang ingin kita gunakan, dan tempat 

penginapan yang kita inginkan. Selain dapat memilih tempat destinasi yang sesuai 

dengan keinginan kita, Backpacker Korea juga menyediakan paket-paket 

perjalanan yang dapat kita pilih, paket perjalanan yang disediakan ini memiliki 

destinasi tempat syuting lokasi drama dan K-POP, bagi para pecinta drama dan 

musik korea. Backpacker Korea juga menyediakan paket perjalanan yang disertai 

dengan tour guide dan menggunakan mini bus, bagi traveler yang lebih memilih 

perjalanan yang praktis dan nyaman, namun juga dengan harga yang terjangkau, 

perjalanan yang kita pilih dapat kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki.  

 Backpacker Korea bergerak secara online dimana klien dapat 

menghubungi, memesan dan mendapat informasi mengenai Backpacker Korea 

melalui internet dan sosial media. Saat ini Backpacker Korea telah memiliki 

website, account facebook, dan twitter. Media promosi yang telah dibuat oleh 

Backpacker Korea untuk memperkenalkan biro wisatanya melalui iklan pada 

media kawasan Kelapa Gading, brosur yang disebar di wilayah Kelapa Gading, 

dan brosur online yang di publikasikan melalui akun facebook dan twitter 

Backpacker Korea, kartu nama, dan kop surat, Backpacker Korea belum membuat 
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media promosi cetak lain, yang dapat menjadi media promosi dan membantu 

perkembangan Backpacker Korea.  

3.2 Kompetitor  

Backpacker Korea didirikan sejak tahun 2012, meskipun belum berdiri lama dan 

memiliki sistem dan paket perjalanan yang berbeda dengan biro wisata lainnya, 

Backpacker Korea telah memiliki beberapa kompetitor.  

3.2.1 Chingu Backpacker Korea 

Salah satunya adalah Chingu Backpacker Korea, yang telah didirikan sejak tahun 

2013 oleh Indah Feybrina. Chingu Backpacker Korea adalah biro wisata yang 

berbasis di bali, dan memberikan paket perjalanan serupa dengan Backpacker 

Korea yang memberikan harga bersaing. Paket perjalanan yang ditawarkan oleh 

Chingu Backpacker Korea dapat disesuaikan dengan keinginan klien, dari 

perjalanan private ataupun group yang tersedia, selain itu perjalanan yang dituju 

juga dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh klien. Chingu 

Backpacker Korea berbasis online, melalui akun facebook, dan twitter. Media 

promosi yang telah dilakukan selama ini melalui akun media sosial Chingu 

Backpacker Korea.  
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Gambar 3.1 Logo Chingu Backpacker Korea 

 

Gambar 3.2 media promosi Chingu Backpacker Korea dalam akun media 

sosialnya 

3.2.2 Wonppashop Tour 

Wonppashop tour adalah online shop yang menjual aksesoris, pakaian yang 

bergaya K-POP, dan menyediakan jasa biro wisata dengan tujuan perjalanan ke 

Korea Selatan. Wonppashop tour didirikan sejak tahun 2013, paket perjalanan 

yang ditawarkan oleh Wonppashop tour memberikan destinasi tempat yang 
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digemari oleh para pecinta K-POP selain itu, Wonppashop Tour juga memberikan 

akomodasi menggunakan transportasi umum di Korea, dan tour guide untuk klien. 

Harga yang diberikan juga bersaing dengan Backpacker Korea.  

 

Gambar 3.3 Logo Wonppashop & Tour 

 

Gambar 3.4 Media promosi Wonppashop & Tour pada twitter 

3.3 Metode Penelitian 

penulis melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif dan kuantitatif, yang 

dilakukan dengan studi pustaka, observasi, kuisioner dan wawancara. 
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3.3.1 Metode Studi Pustaka 

Dengan Studi Pustaka, penulis dapat mengumpulkan informasi mengenai objek 

yang diteliti dalam penulisan ini. Penulis mencari informasi mengenai Backpacker 

Korea melalui internet, media sosial yang dimiliki, dan media promosi yang telah 

dibuat selama ini. Teori mengenai media promosi dan penerapan desain yang akan 

digunakan pada media promosi diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan 

teori yang dibutuhkan penulis.  

3.3.2 Kuisioner  

untuk mendapatkan informasi dari target audiens secara jelas dan detil, peneliti 

melakukan penyebaran kuisioner kepada 50 responden wanita dan pria secara 

objektif di beberapa lokasi yang berbeda seperti Universitas Tarumanegara, 

Universitas Pelita Harapan, Universitas Multimedia Nusantara, perusahaan United 

Tractor di Pulo Gadung, perusahaan InnoGRAPH yang disebarkan pada tanggal 

1- 4 April 2014. Responden yang dipilih adalah responden yang menyukai 

traveling atau pecinta K-POP. Dari hasil penyebaran kuisioner ini di dapatkan 

bahwa sebagian responden berpendidikan terakhir Sarjana, dan sebagian 

responden sedang menjalani perkuliahan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 
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SMA 25 50% 

D3 3 6% 

Sarjana 22 44% 

 

Sebagian dari mereka adalah wanita dan pria yang sedang menjalani perkuliahan 

(44%), sebagiannya lagi adalah wanita dan pria yang telah memiliki pekerjaan dan 

menyelesaikan perkuliahannya (44%), sisanya adalah wanita dan pria yang telah 

mengambil akademi tingkat D3 (6%). 

Tabel 3.2 PEKERJAAN RESPONDEN 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Mahasiswa 25 50% 

Pegawai swasta 20 40% 

Wiraswasta 5 10% 

 

Sebagian dari responden adalah mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan 

(50%), kemudian sebagian dari responden lainnya adalah pegawai swasta (40%), 

dan sisanya adalah responden yang berwiraswasta (10%). 
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Tabel 3.3 USIA RESPONDEN 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

17-24 34 64% 

25-30 10 20% 

31-40 6 12% 

 

Sebagian besar dari responden berusia dari 17 hingga 24 tahun (64%), kemudian 

sebagian responden berusia 25 hingga 30 tahun (20%), dan sisanya berusia dari 31 

hingga 40 tahun (12%). 

Tabel 3.4 TEMPAT TINGGAL RESPONDEN 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Serpong 13 26% 

Tangerang 4 8% 

Green Ville 6 12% 

Bintaro 6 12% 

Pluit 8 16% 
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Pulo Gadung 9 18% 

Kelapa gading 5 10% 

 

Sebagian responden bertempat tinggal di daerah serpong (26%), kemudian 

sebagian responden tinggal di daerah Tangerang (12%), beberapa responden 

bertempat tinggal di GreenVille (12%), lalu beberapa responden tinggal di daerah 

Bintaro (12%), sebagian responden tinggal bertempat tinggal di daerah Pluit 

(16%), beberapa responden tinggal di daerah Pulo Gadung (18%), sisanya tinggal 

di daerah Kelapa Gading (10%). 

Tabel 3.5 PENDAPATAN TIAP BULAN RESPONDEN 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

3.000.000-5.000.000 32 64% 

5.000.000-10.000.000 12 24% 

10.000.000-15.000.000 6 12% 

Sebagian responden memiliki pendapatan antara 1 juta hingga 3 juta (34%), 

sebagian besar responden memiliki pendapatan antara 3 juta hingga 5 juta (36%), 

kemudian beberapa responden memiliki pendapatan antara 5 juta hingga 10 juta 

(18%), lalu sisanya memiliki pendapatan antara 10 juta hingga 15 juta (12%). 
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Tabel 3.6 PENGETAHUAN RESPONDEN AKAN KEBERADAAN 
BACKPACKER KOREA 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Ya, mengetahui 12 24% 

Tidak tahu 38 76% 

 

Sebagian responden mengetahui tentang Backpacker Korea (24%), dan sebagian 

besar responden tidak mengetahui tentang keberadaan Backpacker Korea (76%). 

Tabel 3.7 SUMBER RESPONDEN MENGENAL BACKPACKER KOREA 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Teman 6 50% 

Internet 2 16% 

Majalah 4 33% 

 

Sebagian besar responden mengetahui Backpacker Korea melalui teman (50%), 

dan sebagian responden yang lain mengetahui Backpacker Korea dari internet 

(16%), dan sisanya mengetahui Backpacker Korea melalui majalah (33%). 
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Tabel 3.8 PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI PAKET YANG 
DITAWARKAN BACKPACKER KOREA 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Murah 18 36% 

Menarik 13 26% 

Beda 19 38% 

 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa paket yang ditawarkan Backpacker 

Korea beda (38%), beberapa responden berpendapat bahwa paket yang 

ditawarkan Backpacker Korea menarik (26%), sebagian responden berpendapat 

paket yang ditawarkan Backpacker Korea murah (36%). 

Tabel 3.9 HAL YANG MENARIK RESPONDEN UNTUK MEMILIH SEBUAH 
BIRO WISATA 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah  Persentase 

Harga yang murah 19 38% 

Tempat yang menarik 13 26% 

Paket perjalanan yang 

berbeda 

18 36% 
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Sebagian besar responden ingin memilih sebuah biro wisata karena harga yang 

murah (38%), dan sebagian responden lainnya ingin memilih sebuah biro wisata 

karena tempat yang ditawarkan menarik (26%), dan sisanya memilih sebuah biro 

wisata karena paket perjalanan yang ditawarkan berbeda (36%). 

3.3.2.1 Materi Promosi 

Dari kuisioner yang telah disebarkan, penulis juga mendapatkan informasi 

mengenai materi promosi yang sesuai dan efektif untuk responden, dapat kita lihat 

kecenderungan responden dalam memperhatikan materi promosi dalam ruangan 

(indoor). 

Tabel 3.10 MEDIA PROMOSI YANG SESUAI UNTUK TOUR & TRAVEL 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Iklan Media Cetak 16 32% 

Flyer 8 16% 

Leaflet 7 14% 

Brosur 6 12% 

Banner 6 12% 

Merchandise 7 14% 
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Sebagian besar responden memperhatikan media promosi Iklan Media Cetak 

untuk Tour dan Travel (32%), sebagian responden lebih memperhatikan flyer 

(18%), sebagian responden lain lebih memperhatikan leaflet (14%), sebagian 

responden lebih memperhatikan brosur (12%), sebagian responden lain lebih 

memperhatikan, sebagian responden lebih memperhatikan banner (12%), dan 

sisanya lebih memperhatikan merchandise (14%). 

Tabel 3.11 YANG DIPERHATIKAN PADA MEDIA PROMOSI TERSEBUT 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Gambar 21 42% 

Teks 15 30% 

Warna 11 22% 

Peletakan 3 6% 

 

Sebagian besar responden memperhatikan media promosi tersebut karena gambar 

didalamnya (42%), kemudian sebagian responden memperhatikan media promosi 

tersebut karena teks didalamnya (30%), lalu sebagian responden memperhatikan 

media promosi tersebut karena warna yang digunakannya (22%), sisanya 

memperhatikan media promosi tersebut karena peletakannya (6%). 
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Tabel 3.12 MEDIA PROMOSI YANG DIAMBIL OLEH RESPONDEN 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Flyer 9 18% 

Kartu Nama 5 10% 

Leaflet 14 28% 

Brosur 10 20% 

Booklet 4 8% 

Merchandise 8 16% 

 

Sebagian responden mengambil media promosi flyer (18%), sebagian responden 

lain mengambil media promosi kartu nama (10%), sebagian besar responden 

mengambil leaflet (28%), sebagian responden lain mengambil media promosi 

brosur (20%), sebagian responden mengambil media promosi booklet (8%), dan 

sisanya mengambil media promosi merchandise (16%). 

 

Tabel 3.13 ALASAN RESPONDEN MEMILIH MEDIA PROMOSI TERSEBUT 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 
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Bentuk yang berbeda 9 18% 

Warna yang menarik 19 38% 

Penasaran dengan 

informasinya 

4 8% 

Sudah menganal brand 

tersebut dan ingin 

mengetahui info 

terbarunya 

3 6% 

Praktis untuk dibawa 8 16% 

Dapat digunakan 7 14% 

 

Sebagian responden memilih media promosi tersebut karena bentuknya yang 

berbeda (18%), sebagian besar responden memilih media promosi tersebut karena 

warnanya yang menarik (38%), sebagian responden lain memilih media promosi 

tersebut karena penasaran dengan informasinya (8%), sebagian responden 

memilih media promosi tersebut karena sudah mengenal brandnya dan ingin 

mengetahui informasi terbaru tentang brand tersebut (6%), sebagian responden 

lain memilih media tersebut karena praktis untuk dibawa (16%), sisanya memilih 

media promosi tersebut karena dapat digunakan (14%). 
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Tabel 3.14 YANG DILAKUKAN SETELAH MENGAMBIL BROSUR 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Dibuang 13 26% 

Dibaca, dibuang 21 42% 

Dibaca, disimpan 10 20% 

Disimpan 6 12% 

 

Sebagian responden membuang setelah mengambil brosur (26%), sebagian besar 

responden lebih memilih untuk membaca kemudian membuang brosur (42%), lalu 

sebagian responden membaca kemudian menyimpan brosur (20%), sisanya 

sebagian responden menyimpan brosur (12%). 

Tabel 3.15 MERCHANDISE YANG MENARIK BAGI RESPONDEN 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Responden 

Pen 17 24% 

Notes 11 22% 

Payung 12 34% 
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Stiker 6 12% 

Pin 4 8% 

 

Sebagian besar responden memilih payung sebagai merchandise yang menarik 

(34%), kemudian sebagian responden memilih pen sebagai merchandise yang 

menarik (22%), lalu setelah pen sebagian responden memilih notes sebagai 

merchandise yang menarik (22%).  

Tabel 3.16 YANG DILAKUKAN SETELAH MENGAMBIL MERCHANDISE 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Dibuang 5 10% 

Disimpan 11 22% 

Dibaca, disimpan 13 26% 

Dibaca, digunakan 17 34% 

Dibaca, dibuang 4 8% 

 

Sebagian responden membuang setelah mengambil merchandise (10%), sebagian 

responden lain menyimpan setelah mengambil merchandise (22%), lalu sebagian 

responden memilih untuk membaca kemudian menyimpan merchandise (26%), 
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sebagian besar responden membaca kemudian menggunakan merchandise (34%), 

sisanya membaca kemudian membuang merchandise (8%). 

Tabel 3.17 YANG MENARIK PERHATIAN RESPONDEN PADA 
MERCHANDISE 

(Sumber: Data Pribadi) 

Jawaban Jumlah Persentase 

Kegunaan 16 32% 

Bentuk 5 10% 

Warna 13 26% 

Gambar 10 20% 

Teks 6 12% 

 

Sebagian besar responden memilih merchandise karena kegunaannya (32%), 

kemudian sebagian responden lebih memilih merchandise karena bentuknya 

(10%), lalu sebagian responden memilih merchandise karena warnanya (26%), 

sebagian responden memilih merchandise karena gambarnya (20%), sisanya 

memilih merchandise karena teksnya (12%). 

3.3.3 Wawancara 

Untuk mengumpulkan data penulis telah mewawancarai pemilik dari Backpacker 

Korea. Pada wawancara ini pemilik menyatakan bahwa misi dari Backpacker 
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Korea adalah untuk mewujudkan mimpi orang yang menyukai traveling dan 

pecinta K-POP untuk mengunjungi destinasi yang diinginkan. Kemudian target 

market pelajar dan pekerja yang tinggal di Indonesia dengan usia 17 ke atas  

hingga kurang lebih 40 tahun. Lalu bahasa yang digunakan oleh Backpacker 

Korea adalah bahasa inggris dan sehari hari karena Backpacker Korea adalah biro 

wisata dengan tujuan destinasi luar negeri dan ingin berkesan ramah dan dekat 

dengan audience. Dari klien yang telah menggunakan jasa Backpacker Korea 

didapatkan bahwa kebanyakan diantara mereka adalah wanita para pecinta K-POP 

dan ingin mengunjungi tempat tempat yang menjadi lokasi syuting drama dan K-

POP. 

Pada penelitian ini selain menyebarkan kuisioner penulis juga melakukan 

wawancara terhadap lima orang yang menyukai traveling dan pecinta K-POP. 

Wawancara dilakukan dengan penulis bertemu langsung dengan responden. 

Responden terdiri dari 3 orang wanita dan dua orang pria yang berusia 17 hingga 

40 tahun. Pada wawancara, responden menceritakan tentang kecintaan mereka 

dengan traveling, dimana mereka berpergian ke tempat-tempat yang belum pernah 

mereka kunjungi sebelumnya, dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan 

dari perjalanan-perjalanan tersebut. Kemudian bagi sebagian responden yang 

menyukai K-POP sangat tertarik dengan musik, kebudayaan, dan tempat-tempat 

di korea yang biasanya mereka lihat di televisi ataupun di internet. Kecintaan 

mereka akan K-POP membuat mereka ingin berpergian ke tempat-tempat yang 

selama ini mereka liat dalam acara reality show ataupun drama-drama korea.  
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Dari 5 responden yang penulis wawancarai hanya 1 orang yang telah 

mengetahui akan keberadaan Backpacker Korea, responden mengetahuinya dari 

salah satu akun media sosial facebook yang membahas tentang tempat-tempat 

pariwisata di korea. Sedangkan responden yang lain belom mengetahui akan 

keberadaan Backpacker Korea dan paket perjalanan yang berbeda dari biro wisata 

lainnya yang ia tawarkan. Responden yang penulis wawancara menyatakan bahwa 

mereka tertarik dengan paket perjalanan yang ditawarkan oleh Backpacker Korea 

jika mereka mengetahui akan keberadaan biro wisata ini.  Rata rata responden 

memperhatikan keberadaan media promosi yang dapat mereka lihat dalam 

ruangan, tetapi tidak semua jenis media promosi. Salah satu media promosi yang 

menarik perhatian mereka adalah poster, karena ukurannya yang besar dan dapat 

dilihat ketika sedang berjalan, kemudian x-banner juga menarik perhatian 

responden, karena ukurannya yang besar dan dapat dilihat jelas dalam waktu yang 

cepat. Lalu brosur, dan merchandise juga dinilai menarik menurut responden. 

3.4 Analisa S.W.O.T 

Berikut ini adalah hasil dari analisis SWOT Backpacker Korea 

Strengths Weaknesses 

1. Menunjukkan sistem dan paket 

perjalanan yang ditawarkan 

unik dan berbeda dibanding biro 

wisata kebanyakan.  

1. Kompetitor dapat memberikan 

penawaran harga yang lebih 

murah 

2. Kompetitor dapat membuat 
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2. Menawarkan harga yang murah 

untuk paket perjalanannya 

paket perjalanan yang serupa 

Opportunities Threats 

1. Keberadaan biro wisata dengan 

sistem dan paket perjalanan 

seperti Backpacker Korea 

belum banyak. 

2. Tampilan media promosi yang 

menggambarkan paketnya dapat 

menarik lebih banyak audiens 

dibanding kompetitornya 

1. Muncul kompetitor yang 

menawarkan paket perjalanan 

yang sama. 

2. Kompetitor dari Backpacker 

Korea memberikan penawaran 

harga yang bersaing.  

 

3.5 Analisis Target Market 

hasil analisa target market diantaranya adalah: 

1. Geografis 

Lokasi Khusus  : Jakarta 

Lokasi umum  : Indonesia 

2. Demografis 

Jenis kelamin  : Pria dan Wanita 
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Pekerjaan  : Pelajar – Pekerja 

Usia   : >17 - 40 

3.6. Mind Maping 

Untuk mengembangkan konsep pembuatan media promosi ini, penulis membuat 

kerangka berpikir atau mind mapping yang dibuat dengan kata kunci Backpacker 

Korea, kemudian dikembangkan untuk mendapatkan informasi yang dapat 

digunakan dalam pembuatan media promosi Backpacker Korea. 

 

Gambar 3.5 Mind maping 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Dapat diketahui kemudian bahwa klien dari Backpacker Korea sebagian 

besar berprofesi sebagai pelajar dan pekerja dengan usia 18 hingga >30 tahun, dan 
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mereka adalah pecinta K-POP. Dari data tersebut maka penulis akan membuat 

media promosi yang sesuai, efektif dengan konsumen yang menyukai K-POP. 

3.7. Konsep Kreatif  

melalui mind mapping dan hasil wawancara yang telah dikumpulkan, dapat dilihat 

apa yang menjadi nilai dari Backpacker Korea dan siapa yang menjadi klien dari 

Backpacker Korea. Maka perancangan desain media promosi Backpacker Korea 

tidak keluar dari target Backpacker Korea, yang kebanyakan adalah wanita yang 

menyukai K-POP, yang kemudian akan dihubungkan dengan Paket perjalanan 

Group Backpacker Korea yang menjadi paket perjalanan unggulan yang 

dimilikinya. 

 Maka berdasarkan hal tersebut, penulis akan membuat desain media 

promosi yang berhubungan dengan pecinta K-POP dengan paket perjalanan group 

yang ditawarkan oleh Backpacker Korea. Media promosi ini akan dibuat menarik 

agar dapat menarik perhatian orang sehingga tertarik untuk menggunakan biro 

wisata ini. Untuk penggunaan warna penulis akan menggunakan warna yang 

feminim dan mencolok agar menarik perhatian pecinta K-POP. Dalam pembuatan 

media promosi ini penulis akan menggunakan program Adobe Illustrator CS5 dan 

Adobe Photoshop CS3. 

3.7.1. Media  

Untuk media yang akan digunakan, penulis akan menggunakan media cetak 

berupa iklan pada majalah musik dan drama korea yang sesuai dengan target dari 

Backpacker Korea dan majalah travel, yang dapat menjadi media yang efektif dan 
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sesuai. Setelah melakukan observasi, majalah yang dipilih penulis adalah majalah 

Top Asian, yang disebarkan di Jakarta, majalah ini merupakan majalah yang 

meliput tentang aktor dan penyanyi di asia serta dengan rumor yang sedang 

beredar mengenai artis dan penyanyi tersebut. Target dari pembaca majalah Top 

Asian adalah pelajar yang menyukai film dan musik asia dengan golongan 

menengah ke atas, menggunakan bahasa inggris dan bahasa Indonesia, dengan 

sistem terbit bulanan. Lalu untuk tabloid Asian Plus berisi tentang aktor dan 

penyanyi asia dan juga kehidupan dari para artis dan penyanyi asia. Target 

pembaca tabloid ini adalah pelajar yang menyukai film dan musik asia dengan 

golongan menengah, menggunakan bahasa inggris dan bahasa Indonesia, dengan 

sistem terbit mingguan. Lalu pada majalah Jalan jalan, meliput tentang pariwisata 

dalam negeri dan manca negara, dengan golongan menengah ke atas, 

menggunakan bahasa inggris dan bahasa Indonesia, dan sistem terbit bulanan. 

 

Gambar 3.6. Tabloid Asian Plus 

Sumber: http://www.myedisi.com/asianplus/arsip/ 
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3.7.2. Font 

Font yang digunakan untuk media promosi ini berupa font yang berbentuk 

melengkung atau rounded untuk menunjukkan kesan tidak kaku dan fleksibel 

yang merupakan identitas dari Backpacker Korea terhadap kliennya. Jenis font ini 

akan disesuaikan agar terlihat sesuai, menarik dan jelas terbaca. 

	  

Gambar	  3.7.	  contoh	  font	  

Sumber:	  dokumentasi	  pribadi	  

3.7.3. Warna 

untuk penggunaan warna penulis memilih warna yang dapat menunjukkan 

identitas dari Backpacker Korea, dan sesuai dengan targetnya yang merupakan 

pecinta K-POP. Warna yang dipilih adalah warna biru tosca dan ungu, warna ini 

dipilih karena dapat menunjukkan kesan K-POP yang ceria dan agak feminim.  
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Dalam buku Color basic (2007, 30) warna biru memberi kesan yang menunjukkan 

kebenaran, lembut, damai, intelegensi tinggi, menyejukkan, lalu warna ungu 

menunjukkan kesan artistik, mistis, spiritual, sensual. 

 

Gambar 3.8. Warna biru tosca 

R: 96 G:197 B: 199 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 3.9. Warna ungu 

R: 134 G: 90 B: 164 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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3.8 Media Promosi Backpacker Korea yang Sudah Ada 

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik Backpacker Korea untuk 

mengetahui media promosi yang telah dibuat selama ini.  Dari hasil wawancara 

diketahui bahwa selama ini Backpacker Korea lebih banyak membuat media 

promosi pada akun-akun media sosialnya, sehingga orang-orang yang telah 

mengetahui keberadaan Backpacker Korea kebanyakan masih pada lingkungan 

pemilik. Media promosi yang di posting pada akun media sosialnya berupa poster 

yang menampilkan jadwal dan destinasi perjalanan serta harga yang ditawarkan 

oleh Backpacker Korea. 

 

Gambar 3.5 poster yang di posting pada facebook Backpacker Korea 

Sumber: Data pribadi Backpacker Korea 
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Gambar 3.6 Brosur yang di sebarkan di kawasan Kelapa Gading 

Sumber: Data pribadi Backpacker Korea 

Selain itu Backpacer Korea juga telah membuat Kop surat dan kartu nama. Kop 

surat yang dimiliki oleh Backpacker Korea digunakan pada setiap jadwal 

perjalanan yang diberikan kepada kliennya. 

 

 

Gambar 3.7 Kop surat Backpacker Korea 

Sumber: Data Pribadi Backpacker Korea 
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Gambar 3.8 Kartu nama Backpacker Korea 

Sumber: Data pribadi Backpacker Korea 

Kemudian Backpacker Korea juga memiliki cover buku yang digunakan pada 

jadwal perjalanan yang diberikan untuk klien. 

 

Gambar 3.9 Cover buku Backpacker Korea 

Sumber: Data pribadi Backpacker Korea 
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