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BAB III 

KAJIAN OBJEK PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Masyarakat Toraja adalah etnis yang tinggal di daerah pegunungan Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, yaitu ke Riaja, yang 

berarti orang dari dataran tinggi. Sebagian besar dari masyarakatnya masih 

memiliki kepercayaan animisme. Toraja dapat diakses melalui jalur darat dan 

jalur udara. Jalur darat dapat ditempuh dengan bus atau mobil sewa sekitar 

delapan jam perjalanan. Sementara dengan jalur udara dapat ditempuh hanya 

empat puluh lima menit. 

Toraja menawarkan banyak hal bagi pengunjung atau wisatawan. Objek-

objek wisata sejarah dan budaya yang menarik tersebar di sekitar pemandangan 

alam yang spektakuler. Di Toraja anda akan menemukan rumah tradisional Toraja 

atau yang disebut dengan tongkonan dengann berbagai warna-warni di ukiran 

kayunya, situs kubur batu, dan rangkaian batu megalitik yang di kenal dengan 

sebutan rante. Upacara pemakaman Toraja merupakan peristiwa penting, biasanya 

dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari bahkan 

berminggu-minggu. Sepanjang tahun, upacara penguburan dan pernikahan 

mempertontonkan kehidupan budaya Toraja yang unik. 

Objek wisata di Toraja pada umumnya dapat dengan mudah dicapai 

dengan angkutan minibus umum atau juga mobil dari teminal pasar bolu di Utara 

kota Rantepao. Rantepao adalah kota pusat kegiatan pariwisata Toraja. Di 
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Rantepao anda dapat melihat beberapa kantor informasi, toko cederamata, rumah 

makan, dan hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melalui observasi langsung 

ke lapangan serta dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. 

Penulis mengolah kembali data yang telah didapat dengan kesimpulan yang 

penulis dapatkan keseluruhan. Adapun proses penelitian yang dilakukan penulis 

sebagai berikut: 

3.1.1. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilakukan penulis di Toraja untuk melihat dan meninjau 

secara langsung tempat obyek-obyek wisata yang ada disana. Penulis melakukan 

pengumpulan data berupa foto-foto obyek wisata setempat dengan keperluan 

melengkapi visualisasi yang nantinya akan di terapkan pada karya yang dibuat 

penulis. Penulis juga sekaligus mengamati media informasi apa saja yang sudah 

Gambar 3.1. Kota Rantepao 

 (Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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ada di Toraja. Ada beberapa media yang kurang efektif sebagai media promosi. 

Salah satunya berupa brosur besar yang dilipat kecil. Disebut kurang efektif 

karena disamping kurang praktis, penyebaran media tersebut hanya melalui kantor 

dinas kebudayaan saja. 

 Obyek wisata di Toraja memiliki daya tarik tersendiri. Dimana obyek-

obyek wisata disana identik dengan pemakaman-pemakaman batu yang sudah ada 

berabad-abad lamanya. Selain banyaknya pemakaman batu, Toraja memiliki 

keindahan alam yang indah. Masyarakat Toraja umumnya memiliki kepercayaan 

anmisme yang sejak lama masih di percaya meskipun agama sudah masuk kesini. 

Toraja juga terkenal dengan ritual-ritual adat seperti rambu solo dan rambu tuka. 

Penulis bertemu langsung dengan beberapa wisatawan yang sedang mengunjungi 

tempat wisata. Kebanyakan dari mereka berasal dari luar kota, kedatangan mereka 

adalah dalam rangka rekreasi dan ada pula yang sedang study tour dari fakultas 

atau sekolahnya. Ada pula wisatawan mancanegara yang berknjung di tempat 

wisata untuk melihat keunikan dari kubur gantung dan batu megalitik yang 

disebut rante di Toraja. Dalam melakukan observasi ini penulis juga 

mendokumentasikan langsung segala keadaan dan pariwisata yang menjadi 

keunggulan di Toraja. Penulis juga tidak lupa untuk mendokumentasikan media 

informasi berupa brosur lipat sebagai panduan para wisatawan yang berkunjung. 

Berikut adalah beberapa data yang penulis dapatkan  : 
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Gambar 3.2. Ke’te Kesu 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.3. Londa 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.4. Lo’ko Mata 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 3.5. Batutumonga 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.6. Hotel Duta di Rantepao 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.7. Tranasportasi umum ‘sitor’ 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Penulis mendapatkan hasil observasi terhadap obyek wisata di Toraja memang 

memiliki potensi alam yang indah dan layak lebih banyak dikenal masyarakat 

luas. Terkait dengan media informasi yang ada di daerah setempat penulis 

menemukan fakta bahwa banyak yang mengakses melalui kantor Dinas Pariwisata 

Toraja secara langsung lalu kemudian di rekomendasikan untuk membuka website 

milik mereka yang berisi informasi seputar Toraja. Disamping itu mereka 

menyadari perlunya media informasi offline yang dapat memudahkan wisatawan 

mengakses informasi tidak terikat dengan koneksi internet. 

Gambar 3.8. Wisata kuliner Es Pisang Ijo 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.9. Wisata Kuliner Sup Ubi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Pengamatan penulis terhadap target/sasaran adalah sebagai berikut 

a) Target Primer 

Merupakan target audience utama dari perancangan media promosi : 

• Segmentasi Geografis 

Indonesia, khusu masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan 

• Segmentasi Demografis 

Pria dan wanita usia 24-35 tahun, masih produktif, kalangan dewasa yang 

sudah memiliki pendapatan dan memiliki status ekonomi menengah 

keatas. 

• Segmentasi Psikografis 

Menyukai kegiatan alam, memiliki hobi memotret, berjiwa petualang, 

berani mencoba sesuatu yang baru dan penyuka buku pariwisata. 

• Segmentasi Sosial 

Pengguna aktif media sosial, pernah atau aktif mengikuti komunitas 

seputar pencinta alam, cenderung mencari informasi wisata melalui media 

sosial. 

b) Target Sekunder 

• Segmentasi Geografis 

Makassar, khusus masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan 

• Segmentasi Demografis 

Pria dan wanita usia 18-45 tahun, masih produktif, kalangan remaja akhir 

yang sudah mampu membuat keputusan sendiri, sampai dewasa yang 
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sudah memiliki pendapatan dan memiliki status ekonomi menengah 

keatas. 

• Segmentasi Psikografis 

Menyukai kegiatan alam, memiliki hobi memotret, berjiwa petualang, 

berani mencoba sesuatu yang baru dan penyuka serta pembaca buku 

pariwisata. 

• Segmentasi Sosial 

Pengguna aktif media sosial, pernah atau aktif mengikuti komunitas 

seputar pencinta alam, cenderung mencari informasi wisata melalui media 

sosial. 

3.1.2. Wawancara 

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentunya tidak terlepas dari wawancara 

dengan pihak setempat. Penulis mewawancarai narasumber dari salah satu obyek 

wisata favorit di Toraja. Dalam wawancara dengan narasumber obyek wisata 

disana penulis menanyakan beberapa hal mengenai sejarah tempat wisata berdiri 

dan terkait dengan wisatawan yang datang ke obyek wisata. 

 Salah satu tempat wisata yang penulis dapati narasumbernya adalah 

tempat wisata Londa. Penulis menanyakan mengenai sejarah berdirinya Londa 

kepada narasumber yang ada disana dan kebetulan beliau merupakan salah satu 

anggota keluarga yang menjadi pemilik dari situs kuno tersebut. Londa 

merupakan sebuah nama dusun dan kebetulan letak obyek wisata ini berada 

didalam Londa maka disebutlah obyek wisata Londa. Obyek wisata ini 
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merupakan salah satu yang tertua di Toraja, karena menurut penelitian para ahli, 

kubur batu tersebut mulai digunakan sejak abad ke 11 sampai sekarang. Hanya 2 

rumpun turunan besar yang layak di makamkan disini yaitu To Lengke’ dan To 

Parapa’. Keunikan yang terdapat pada obyek wisata Londa adalah kuburan 

gantung, tau-tau (patung orang), dan peti-peti yang sudah tua (erong). Banyak 

wisatawan lokal yang datang kesini dari berbagai kota. Kebanyakan dari mereka 

berasal dari pulau jawa dan yang berasal dari kota Makassar, Palopo dan sekitar 

Sulawesi pun banyak. Sementara untuk wisatawan mancanegara kebanyakan dari 

Eropa. Obyek wisata Londa tidak menyediakan media informasi berupa buku 

panduan dan sejenisnya.  

 

 

 

 

 

 

Mereka mengatakan informasi diberikan secara verbal saja, namun mereka 

menyadari informasi tersebut tidak mencakup keseluruhan wisatawan yang 

berkunjung, karena hanya yang bertanya saja yang akan mendapatkan informasi 

tetapi yang tidak bertanya hanya akan melihat-lihat saja.  

Gambar 3.10. Siloh Bangalino’ – Anggota keluarga, yayasan Londa 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Selain mewawancarai narasumber di obyek wisata, penulis juga 

mewawancarai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja. Penulis mendapat 

kesempatan mewawancarai langsung bagian promosi dari pariwisata di Toraja 

pada tanggal 13 April 2015. Pertanyaan yang penulis tanyakan seputar pariwisata. 

Gambar 3.11. Obyek wisata Londa 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.12. Obyek wisata Londa 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Pertama, bagaimana keunikan Toraja, menurut ibu Yulce selaku kepala bidang 

promosi Toraja memiliki keunikan yang dominan pada obyek wisatanya dan kopi. 

Kedua, mengenai media informasi yang telah digunakan dalam menyampaikan 

informasi yaitu tatap muka, dan melalui website Toraja dan VisitToraja. Terakhir 

penulis menanyakan pendapat narasumber mengenai perancangan yang dibuat. 

Narasumber tertarik dengan perancangan yang akan penulis buat karena dapat 

mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi seputar pariwisata secara 

offline. Selain itu sebelumnya belum ada yang membuat perancangan seperti yang 

penulis tawarkan kepada narasumber. Setelah mewawancarai narasumber, penulis 

meminta data seputar wisatawan yang berkunjung di Toraja. Penulis diberikan 

buku-buku seputar kebudayaan, dan DVD yang berisi pariwisata Toraja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Yulce Bendon – Kepala Sie. Promosi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 3.14. Isi dalam Tourist Map milik Dinas Pariwisata Toraja  

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.16. Buku-buku dan DVD pemberian Dinas Pariwisata 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.15. Isi luar dari Tourist Map milik Dinas Pariwisata Toraja  

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 3.17. Jumlah Wisatawan Mancanegara 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Gambar 3.18. Jumlah Wisatawan Nusantara 

(Sumber: Dinas Pariwisata Toraja) 
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Kesimpulan dari data yang diberikan Dinas Pariwisata mengenai jumlah 

wisatawan nusantara maupun mancanegara adalah setiap tahunnya Toraja 

memiliki kenaikan jumlah wisatawan. Terutama terjadi pada masa libur panjang 

yaitu pertengahan tahun (Juli-September) hingga akhir tahun (Desember). Toraja 

mengalami pelunjakan wisatawan terutama saat ada event-event besar. Salah 

satunya seperti Lovely December yang diadakan saat akhir tahun. Acara ini 

biasanya mencuri perhatian para wisatawan luar dan dalam negeri untuk 

mengunjungi Toraja. Hal ini diungkapkan oleh kepala sie promosi Dinas 

Pariwisata Toraja, ibu Yulce. Beliau juga memaparkan bahwa setiap tahunnya 

selalu ada infrastruktur yang dibangun guna mendukung Toraja sebagai tempat 

wisata favorit para wisatawan khususnya wisatawan lokal.  

Gambar 3.19.  Jumlah Wisatawan  

(Sumber: Dinas Pariwisata Toraja) 
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3.1.3. Hasil Survey Angket atau Questioner 

Penulis menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data dan informasi 

yang dibutuhkan penulis sebagai pendukung perancangan yang dibuat. Penulis 

memberikan angket kepada wisatawan yang berkunjung di tempat wisata dan ada 

beberapa yang lain merupakan responden diluar dari Toraja.   

 

 

 

 

 

 

 

Kuisioner atau angket ini diberikan pada 30 responden yang terdapat pada obyek 

wisata, wisata belanja, wisata kuliner dan penumpang bus yang penulis naiki saat 

perjalanan ke Toraja. Sebanyak 66,6% responden berusia antara 21-30 tahun, 

30,00%  responden berusia 31-40 tahun, dan 3,33% berusia 41-50 tahun. Melalu 

hasil kuisioner atau angket ini penulis mendapat hasil untuk dijadikan acuan untuk 

menentukan segmentasi target secara demografis.  

Gambar 3.20. Diagram hasil kuisioner berdasarkan usia 

(Sumber: Penulis) 
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Kuisioner berdasarkan pekerjaan ini diisi oleh 30 responden yang juga merupakan 

wisatawan yang ada di Toraja dan gabungan dari wisatawan yang pernah ke 

Toraja sebelumnya. Sebanyak 33,33% responden merupakan mahasiswa/pelajar, 

disusul dengan responden yang berprofesi sebagai PNS/Pegawai BUMN sebanyak 

23,33%, Wiraswasta sebanyak 20,00%, Pegawai Swasta sebanyak 13,33%, Ibu 

rumah tangga 6,67% dan lainnya sebanyak 3,33%. Berdasarkan hasil diagram 

diatas penulis menyimpulkan, kebanyakan dari pengunjung di Toraja Utara 

merupakan mahasiswa/pelajar diikuti oleh PNS/Pegawai BUMN yang 

presentasenya mendekati hasil terbanyak. Hasil ini menjadi acuan dalam 

pembuatan media informasi rancangan penulis. 

 

 

 

Gambar 3.21. Diagram hasil kuisioner berdasarkan 
Pekerjaan 
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Hasil diagram diatas merupakan hasil penghitungan dari 30 responden yang 

menjawab kuisioner sebelumnya. Sebanyak  46,67% responden memiliki 

pengeluaran Rp >3.000.000 perbulannya, sementara di urutan kedua sebanyak 

33,33% responden memiliki pengeluaran Rp 1.000.000 – 3.000.000 perbulannya. 

Sisanya memiliki pengeluaran dibawah Rp 1.000.000. Hasil ini menjadi acuan 

penulis dalam menentukan segmentasi ekonomi target. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Diagram hasil kuisioner berdasarkan 
Pengeluaran 

Gambar 3.23. Diagram hasil kuisioner berdasarkan 
Domisili/Geografis 
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Hasil diagram berdasarkan jumlah responden yang sama yaitu kepada 30 orang 

wisatawan, menunjukkan sebanyak 56,67% responden memiliki domisili di luar 

Sulawesi, sementara sisanya yaitu 43,33% berasal dari Sulawesi. Hasil ini 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan segmentasi geografis dari 

perancangan yang penulis buat. Penulis merancang E-book Pariwisata terutama 

untuk yang berdomisili di luar Sulawesi (target primer) , kemudian selanjutnya 

dapat di gunakan juga oleh responden yang berdomisili di Sulawesi (target 

sekunder). 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil survey diatas menunjukkan frekuensi wisatawan yang berkunjung ke Toraja. 

Penulis ingin mengetahui frekuensi kunjungan dari wisatawan yang datang ke 

Toraja . Kuisioner atau angket ini penulis sebarkan di obyek wisata, wisata kuliner 

dan ditempat biasanya wisatawan membeli oleh-oleh. Sebagian besar yaitu 

Gambar 3.24. Diagram hasil kuisioner berdasarkan frekuensi 
wisatawan berkunjung ke Toraja. 

(Sumber: Penulis) 
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53,33% responden mengaku jarang ke Toraja dengan skala 1 kali dalam setahun. 

33,33% responden mengaku baru pertama kali datang ke Toraja, sisanya cukup 

sering (2-6 bulan dalam setahun) dengan presentase 10,00%, dan sering (rutin 

setiap bulan) 3,33%. Kesimpulan dari diagram diatas adalah banyak wisatawan 

yang tiap tahun datang ke Toraja dengan frekuensi sekali dalam setahun. Sisanya 

adalah wisatawan tetap dan wisatawan yang baru pertama kali mengunjungi 

Toraja Utara. 

 

 

 

 

 

 

Dari kuisioner diatas penulis ingin mengetahui darimana wisatawan mengetahui 

keberadaan Toraja . Hasil kuisioner menunjukkan dari 30 orang wisatawan yang 

diberikan kuisioner atau angket 50,00% mengetahui keberadaan Toraja dari 

Teman/kerabat dekat, 33,33% dari media sosial, website dan biro perjalanan 

memiliki presentase yang sama yaitu 6,67% sementara yang paling kecil adalah 

Gambar 3.25. Diagram hasil kuisioner berdasarkan mengetahui Toraja. 

(Sumber: Penulis) 
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dari majalah sebesar 3,33%. Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu wisatawan 

yang datang umumnya dari teman dekat atau saudara dari keluarga yang 

berdomisili di Toraja Utara. Disusul dengan jumlah kedua yang menunjukkan 

mereka mengetahui Toraja Utara melalui media sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil kuisioner diatas penulis ingin mengetahui media apa yang sangat 

berpengaruh pada responden dalam kesehariannya dalam membaca, menemukan, 

mencari informasi atau berita. Kuisioner ini dibagikan kepada 50 responden 

gabungan dari luar Toraja Utara dan luar Toraja. Penulis mendapatkan hasil 

sebanyak 48,00% responden menjawab penggunaan internet/gadget, posisi kedua 

dimiliki media televisi, selanjutnya radio dengan 18,00% dan majalah sabanyak 

6,00%. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil kuisioner diatas adalah sebagian 

besar responden yang menjawab menggunakan media internet atau gadget dalam 

Gambar 3.26. Diagram hasil kuisioner berdasarkan dimana 
sehari-hari mencari dan mendapatkan informasi. 

(Sumber: Penulis) 
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mengakses berita atau informasi sehari-hari. Televisi merupakan urutan kedua 

dari media yang digunakan untuk mengakses berita dan informasi. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  hasil survey melalu angket yang penulis bagikan kepada 50 

responden yang mana gabungan dari wisatawan yang sedang ada di Toraja dan 

yang pernah berkunjung ke Toraja mendapatkan hasil sebanyak 75,76% 

responden menjawab rekreasi sebagai kepentingan utama saat berkunjung kesana. 

Sebanyak 9,09% responden menjawab untuk studi penelitian dan untuk 

pertemuan. Tujuan lainnya sebanyak 6,06% responden yang menjawab. 

Kesimpulan dari hasil diagram diatas adalah kebanyakan wisatawan yang 

mengunjungi Toraja bertujuan untuk rekreasi.  

 

Gambar 3.27. Diagram hasil motivasi berkunjung ke Toraja 

(Sumber: Penulis) 
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Dari tabel diatas penulis mendapat kesimpulan bahwa obyek wisata menjadi 

urutan pertama dengan 29 responden yang memilih, transportasi urutan kedua 

dengan 22 responden yang memilih , akomodasi urutan ketiga dengan 29 

responden yang memilih, event daerah urutan keempat dengan 19 responden yang 

memilih, wisata kuliner urutan kelima dengan 26 responden yang memilih, dan 

terakhir wisata belanja urutan keenam dengan 28 responden yang memilih. Hasil 

tabel ini menjadi acuan penulis dalam membuat desain. 

3.1.4. Focus Group Discussion (FGD)  

Dalam mendapatkan acuan sebagai referensi pembuatan desain e-book penulis 

melakukan pendekatan dengan target segmentasi dengan memberikan angket 

visual. Berikut adalah hasilnya: 

• Sebanyak 64,52 responden menjawab mereka menginginkan adanya teks, 

gambar dan suara didalamnya. 

 

Tabel 3.1. Tabel hasil kuisioner mengurutkan kepentingan utama mendapatkan 
informasi 

(Sumber: Penulis) 
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• Penulis menggunakan tipe huruf sanserif untuk bodytext, dan serif untuk 

nama Tana Toraja. Ada 3 jenis tulisan yang penulis gunakan berdasarkan 

hasil angket yang penulis sebarkan. Responden cenderung memilih 

sanserif sebagai bodytext. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Diagram hasil kuisioner media apa yang diharapkan ada didalam  suatu 
infromasi 

(Sumber: Penulis) 
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3.1.5. Analisis Data 

a) Observasi Lapangan 

Penulis melakukan observasi langsung ke Toraja dengan melihat 

keindahan alam dan keunikan obyek wisata yang ada disana. Obyek wisata 

yang paling sering dikunjungi wisatawan pada umumnya adalah Londa, 

Ke’te Kesu, Situs Bori, Lo’ko Mata, Batutumonga, Pallawa dan masih 

banyak lagi tempat-tempat yang potensial untuk dikunjungi.  

b) Wawancara 

Wawancara terhadap narasumber penulis lakukan untuk mendapatkan 

fakta seputar Toraja. Ada 2 narasumber yang penulis dapatkan. Pertama, 

merupakan narasumber pemilik salah satu yayasan obyek wisata Londa. 

Penulis menanyakan sejarah singkat berdirinya obyek wisata Londa, data 

wisatawan yang paling sering berkunjung hingga media informasi apa saja 

yang disediakan oleh obyek wisata Londa. Kedua, dari Dinas Pariwisata 

setempat. Penulis mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembahasan yang 

ingin ditanyakan. Dinas Pariwisata setempat memberikan data berkaitan 

jumlah wisatawan yang berkunjung, wisatawan nusantara maupun 

wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan keseluruhan dalam bentuk 

tabel yang diberikan kepada penulis dalam bentuk kertas dokumen. 

c) Survey Angket 

Hasil survey angket yang penulis bagikan kepada wisatawan yang penulis 

temui di Toraja menunjukkan mereka datang dari berbagai daerah, 

kebanyakan dari luar Sulawesi dengan tujuan rekreasi dan pertemuan. 
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Umumnya wisatawan yang penulis temui saat melakukan observasi pada 

12 April kemarin merupakan pelajar dan mahasiswa. Hasil dari survey 

angket juga berguna untuk acuan pembuatan desain e-book.  

d) Penyelenggara 

Penyelenggara dari perancangan yang penulis buat ini adalah Dinas 

Pariwisata Toraja. 

 

 

 

 

 

 

 

e) Sponsor 

Perancangan ini juga tak lepas dari dukungan sponsor. Penulis 

mendapatkan sponsor dari salah satu maskapai penerbangan yang cukup 

populer dikalangan masyarakat yaitu Garuda Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Logo penyelenggara 

(Sumber: torajautarakab.go.id) 

Gambar 3.30. Logo Sponsor 

(Sumber: garudaindonesia.com) 
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3.1.6. Studi Exsisting 

Peranan e-book dalam sehari-hari cukup banyak. Selain praktis e-book juga 

menawarkan fitur yang menarik jika dikelola lebih lanjut. Saat melakukan 

perjalanan jauh dan dalam kondisi tidak mengetahui tempat atau daerah yang 

dikunjungi tentunya membutuhkan arahan seputar informasi wilayah/daerah 

tersebut. E-book adalah salah satu media yang berisi informasi dan panduan 

wisata. Berikut adalah contoh beberapa e-book pariwisata yang penulis temukan: 

 

 

 

 

 

 

Places of Melbourne merupakan contoh e-book pertama yang penulis temukan. Isi 

dari alur e-book diatas merupakan cerita dari wisatawan yang pernah kesana dan 

ia menceritakannya melalui blog dan membuat  e-book. Didalamnya ada 

pembahasan informasi seputar transportasi, tempat yang paling banyak dikunjungi 

wisatawan, akomodasi dan restoran. Hampir setiap gambar disajikan dengan foto-

foto dan banyak tulisan. Penulis tidak menemukan ada video ataupun suara pada 

e-book tersebut yang mana pada perancangan yang penulis akan buat menyajikan 

Gambar 3.31. Contoh e-book 1  

(Sumber: http://www.tesyasblog.com/p/ebook.html) 
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suara dan beberapa video didalamnya. Places of Melbourne menyajikan infromasi 

sebanyak 53 halaman termasuk kover depan dan belakang. Sistem Layout yang 

digunakan pada e-book diatas adalah Manuscipt Grid atau disebut juga Single 

Column Grid karena rata-rata setiap halamannya diatur komposisi penempatan 

visual dengan tulisan lebih bebas sesuai dengan tujuan penyampaian. 

     

 

 

 

Isi dari e-book diatas berbeda dengan contoh sebelumnya. Didalam e-book ini 

berisi seperti majalah travelling namun disajikan offline. Terdapat daftar isi, 

pengantar, informasi seputar tempat wisata sesuai dengan tema yang diangkat, tips 

mengambil foto saat traveling dan info edisi selanjutnya. E-book ini menyajikan 

spread page dalam menuliskan detail mengenai tempat yang dibahas. Rata-rata 

foto lebih dominan dibandingkan teks. Hal ini ditunjukkan dengan setiap halaman 

e-book tersebut selalu tampak gambar memenuhi ¾ halaman, sisanya merupakan 

ulasan tempat wisata. E-book travelling ini menyajikan data dan informasi 

sebanyak 90 halaman termasuk kover depan dan belakang. 

Gambar 3.32. Contoh e-book 2  

(Sumber: http://www.backpackerborneo.com/2014/02/kumpulan-ebook-dan-majalah-traveling.html) 
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Isi dari buku Kompas ini berbeda dari kedua referensi sebelumnya. Buku ini 

membuat pembacanya dapat berinteraksi dengan media yang ditampilkan 

didalamnya. Konten dari buku ini ditampilkan dalam sebuah aplikasi yang dapat 

di unduh pada Appstore atau Google Play. Penulis memilih buku ini karena isinya 

sangat memberi inspirasi yaitu dalam hal media interaktif yang terdapat 

didalamnya. 

3.2. SWOT 

Perancangan yang penulis lakukan tidak terlepas dari pembahasan SWOT, berikut 

adalah perincian mengenai SWOT Toraja dan SWOT e-book. 

 Tabel 3.2. Tabel SWOT 

(Sumber: Penulis) 

Gambar 3.33. Contoh e-book 3  

(Sumber: https://www.google.co.id) 
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3.3. Budgeting 

Pemasaran e-book ini tentunya terkait dengan pemasangan iklan pada beberapa 

situs website pariwisata yang ada di Indonesia. Berikut adalah pemaparan detail 

harga untuk pemasangan iklan di salah satu website  pariwisata. 

Jenis Banner Ukuran Harga Keterangan 

Banner: A Posisi 

Pada Kepala blog ( 

Header Blog) 

90 X 728 px 

Horisontal 

Rp 500.000  Tampil pada semua 

halaman  

Banner B: Posisi 

pada widget 

Sebelah kanan 

Atas 

300 X 250 px Rp 300.000 Tampil pada semua 

halaman tapi tidak 

pada halaman statis 

Banner C: Posisi 

ditengah beranda 

(Home Page) 

dibawah footer 

100 X 920 px Rp 325.000 Tampil pada semua 

footer halaman 

posting 

Banner D: Posisi 

pada widget kiri 

beranda (Home 

Page) 

160 X 600 px Rp 125.000 Tampil pada halaman 

beranda dan halaman 

statis 
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