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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pariwisata memiliki banyak jenis seperti agrowisata, wisata cagar alam, 

wisata budaya, wisata kuliner, dan lain-lain. DI Indonesia salah satunya 

terkenal di kulinernya seperti rendang, sate, nasi goreng dan masih banyak 

yang lagi yang di akui oleh warga Negara asing atau disebut juga dengan 

wisatawan terhadap kelezatan kuliner-kuliner di Indonesia. Selain wisatawan 

yang dari berbagai mancanegara menyukai masakan khas nusantara mereka 

juga menyukai masakan timur atau Chinese Food yang ada di Indonesia. 

Batam adalah salah satu pulau yang berpengaruh di Indonesia karena 

merupakan salah satu faktor pemasukan ekonomi di Negara Indonesia. Jenis 

yang dimaksud sebagai pemasukan ekonomi adalah bisnis atau perdagangan, 

objek wisata, kuliner, dan sebagainya. Batam merupakan salah satu daerah 

yang memiliki wilayah yang strategis karena Batam  letaknya dekat dengan 

Negara Singapura dan Malaysia yang dimana para wisatawan mudah datang 

ke Batam. Dikarenakan Batam sering dikujungin wisatawan tidak lupa mereka 

untuk mencicipi masakan yang berasal dari Indonesia.  

Kuliner dibagi menjadi dua kategori yaitu Non-vegetarian dan Vegetarian 

yang memiliki gaya pola makan yang berbeda. Non-vegetarian yang dimana 

artinya gaya pola makan yang memakan daging atau seperti pada umumnya 

manusia yang memakan daging-dagingan serta sayur dan Vegetarian memiliki 

arti kebalikannya yaitu gaya pola makan yang tidak memakan daging-

dagingan jadi hanya makan makanan seperti sayur-mayur, kacang-kacangan, 

daging vegetarian (yang terbuat dari tepung ataupun jamur), telur, susu, dan 

lain-lain. Vegetarian memiliki beberapa jenis yaitu Vegan, Lacto Vegetarian, 

Ovo Vegetarian, Lacto-ovo Vegetarian, Pollotarian, Pescatarian, dan 

Flexitarian.  

Vegetarian adalah gaya pola makan yang diajarkan dalam agama Buddha 

yang tidak memakan makanan yang mengandung hewani berupa daging tetapi 
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diizinkan memakan makanan yang di produksi oleh hewan seperti susu, telur, 

dan lain-lain. Mayoritas orang-orang dalam negri maupun luar negri memiliki 

pandangan terhadap vegetarian tidak terlalu baik yang disebabkan bahwa 

vegetarian cuma memakan sayur mayor dan membayangkan makanan yang 

dimakan oleh orang vegetarian warna hijau semua tetapi faktanya bahwa 

vegetarian memiliki banyak manfaat seperti makanannya enak, bervariasi, dan 

sehat. Salah satu alasan bahwa para masyarakat seluruh dunia memikirkan 

bahwa vegetarian tidak enak karena kurangnya informasi dan juga kurangnya 

promosi yang mempromosikan tempat makan vegetarian serta makanannya 

juga. 

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang ini, maka penulis ingin dan 

tertarik untuk melakukan promosi dan menyebarluaskan tentang vegetarian 

dan juga tempat-tempat vegetarian yang baik dengna menggunakan media 

sosial yang dimana mudah diakses oleh pihak manapun. Maka penulis 

memilih judul “Perencanaan dan Promosi Terhadap Budaya Vegetarian”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

1.2.1. Ruang Lingkup Waktu 

Dalam projek ini dikejarkan dalam waktu 4 bulan yaitu dari 

September sampai Desember. Dalam pengerjaan projek ini tidak 

dapat menentukan waktu karena untuk pergi ke lapangan saat ada 

bazar vegetarian dan mengambil gambar serta lokasi tempat 

vegetarian. 

1.2.2. Ruang Lingkup Tempat 

Projek ini dikejarkan di daerah Nagoya dan Batam Center karena 

didaerah sana terdapat banyak restoran vegetarian. 

1.2.3. Ruang Lingkup Subtansi 

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dari latar belakang, ruang 

lingkup kerja projek ini termasuk: 
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a) Mempromosikan budaya vegetarian 

Cara mempromosikan budaya vegetarian ialah melalui media 

massa yang dimana sangat berpengaruh pada jaman sekarang 

ini dengan menggunakan website, instagram dan serta facebook. 

b) Analisa daya tarik 

Kami melakukan observasi di beberapa restoran vegetarian dan 

kami menampilkan beberapa resep yang beberapa di racik oleh 

kami sendiri dan beberapa dari cookpad.com yang sudah kami 

seleksi. 

 

1.3.  Tujuan Penulisan 

Program pemasaran digital ini yang dimulai pada bulan September sampai 

Desember tahun 2019 yang berada dipulau batam dilakukan dengan tujuan 

berikut: 

a) Mendapatkan informasi-informasi vegetarian yang lebih baik. 

b) Mengubah pemikiran masyarakat yang berpikir bahwa 

vegetarian itu semua tidak enak. 

c) Mengetahui lokasi-lokasi tempat menjual vegetarian yang ada 

disekitarnya. 

d) Melestarikan budaya vegetarian. 

 

1.4.  Manfaat Penulis 

a) Pembaca 

Para pembaca akan mendapatkan informasi-informasi 

mengenai lokasi restoran vegetarian dan serta acara yang 

berbau vegetarian salah satunya ialah bazaar vegetarian. Selain 

itu juga tersedia resep vegetarian yang di ambil di cookpad.com 

dan mudah dibuat oleh semua kalangan dan juga dapat 

meningkatkan gaya hidup menjadi lebih sehat. Kepada para 

pembaca yang memiliki usaha di bidang Tourism terlebihnya 

kepada Tour&Travel hal ini sangat wajib kepada pihak biro 
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perjalanan karena bisa jadi tamu tersebut merupakan orang 

yang bervegetarian. 

b) Penulis 

 Penulis mendapatkan ilmu dan mempraktikan ilmu tersebut 

yang di dapatkan dari perkuliahan 

 Penulis mendapatkan pengalaman yang baik maupun buruk 

selama mempraktikan ilmu yang dipelajarinya 

 Mendorong penulis berpikir lebih luas dan juga melatih cara 

berpikir cepat yang benar. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah kepada pembaca, maka penulis menguraikan 

sistematika penulisan seabagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan, 

terhadap projek ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab memiliki isi menjelaskan teori-teori menurut penulis dan 

juga menurut para ahli terhadap materi tentang promosi dan brand 

atau rebranding. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ketiga memiliki isi yang dimana menjelaskan dan 

menampilkan berbagai lokasi-lokasi restaurant dan juga lokasi 

vegetarian lainnya. 

BAB IV: METODOLOGI 

Pada bab ini penulis menjelaskan cara-cara atau proses 

perancangan yang akan terjadi dipenelitian ini atau projek ini dan 

juga metode yang akan digunakan. 

BAB V: ANALISI DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini dijelaskan oleh penulis mengenai hasil analisi terhadap 

penelitian atau projek yang dikerjakan. 
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BAB VI: IMPLEMENTASI 

Pada bab ini penulis menerangkan hasil-hasil penelitian yang di implementasikan 

terhadap lokasi-lokasi yang telah ditentukan. 

BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dari awal sampai akhir 

penelitian atau projek yang kerjakan oleh penulis. 
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