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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis yang tersebar diseluruh penjuru 

nusantara dan setiap etnis di suatu wilayah memiliki ciri khas masing-masing 

dalam mengolah dan menyajikan masakannya. Kegiatan tersebut dikenal dengan 

sebutan kuliner, dimana kuliner tradisional dapat menjadi salah satu alternatif cara 

untuk mengenalkan tradisi dan budaya dari suatu daerah. Pada tahun 2011, 

Indonesia mulai diakui oleh masyarakat dunia dari popularitas kuliner tradisional 

yang dimiliki berupa masuknya beberapa masakan Indonesia seperi Sate, Nasi 

Goreng, dan Rendang kedalam daftar World’s 50 Best Foods versi CNN dimana 

Rendang menduduki peringkat pertama (Lazuardi dan Triady, 2015). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar di bidang 

kuliner. Salah satunya wisata kuliner yang ada di Kabupaten Gresik. Pada 10 

tahun terakhir Kabupaten Gresik populer dengan julukan kota sejuta warung kopi, 

selain itu juga banyak sebutan lain yang di ambil dari nama makanan khas di 

Kabupaten Gresik seperti Kota Pudak, Kota Bandeng, dan Kota Krawu (Basit, 

dkk, 2015). 

Potensi wisata kuliner yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Gresik 

salah satunya adalah jajanan Ayas. Ayas merupakan jajanan khas Kabupaten 

Gresik yang terbuat dari bahan utama ketan putih dengan berbagai macam sajian 

warna yang mencolok dan taburan wijen diatasnya. Berdasarkan data wawancara 

dari Katrin selaku saudara kandung pemilik toko oleh-oleh Cap Kuda, pada tahun 

1960-1980an Ayas sangat digemari oleh masyarakat maupun wisatawan lokal 

yang berkunjung. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak bermunculan 

jajanan yang mengadopsi dari kebudayaan asing seperti mochi, pancakes, dan 

crepes sehingga menyebabkan pergeseran budaya yang cukup berpengaruh 

terhadap keberadaan jajanan Ayas. 
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Salah satu produsen Ayas di Kabupaten Gresik yang cukup dikenal dan 

legendaris adalah toko oleh-oleh Cap Kuda yang sudah ada sejak tahun 1940. 

Namun, belum adanya media promosi yang sesuai sehingga kini Ayas Cap Kuda 

kurang diketahui dan diminati oleh wisatawan maupun masyarakat lokal, hal 

tersebut menyebabkan toko oleh-oleh Cap Kuda tidak lagi memproduksi jajanan 

Ayas karena sedikitnya permintaan. Sangat disayangkan apabila jajanan Ayas 

yang merupakan wisata kuliner khas Kabupaten Gresik akhirnya ditinggalkan dan 

tidak lagi dikenali. 

Perkembangan arus informasi dan teknologi komunikasi mengakibatkan 

kecenderungan yang mengarah pada terkikisnya nilai-nilai pelestarian budaya 

(Nurhaidah, 2015). Salah satu penyebabnya adalah perilaku generasi muda dan 

usia produktif yang cenderung kebarat-baratan, hal tersebut tentunya akan 

berdampak negatif bagi kelestarian budaya bangsa di masa mendatang. Generasi 

muda dan usia produktif yang dimaksud ada pada rentan usia 19-30 tahun yang 

diharapkan mampu merepresentasikan nasionalisme bangsa dan turut melestarikan 

warisan budaya yang ada.  

Berdasarkan fenomena tersebut perlu adanya strategi promosi yang lebih 

efektif dalam pemanfaatan teknologi, salah satunya melalui rebranding jajanan 

Ayas Cap Kuda yang kemudian diwujudkan melalui perancangan video promosi 

dengan penekanan pada kesan pertama. Kesan pertama akan menjadi penentu 

pembentukan sebuah kategori (Rakhmat, 2012). Dalam hal ini kesan pertama akan 

mempengaruhi pembentukan persepsi positif dari target konsumen yang dituju 

melalui rekayasa visual. Cerita yang memiliki unsur visual sangat mudah untuk 

dinikmati karena mengandung elemen yang atraktif dan dapat bermanfaat secara 

tidak langsung bagi penikmatnya (Boneff, 2008). Melalui adanya perancangan 

video promosi diharapkan mampu untuk menarik minat masyarakat dan 

wisatawan lokal khususnya generasi muda dan usia produktif sehingga jajanan 

Ayas khas Gresik yang diproduksi dari toko oleh-oleh Cap Kuda dapat terus 

lestari. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui 

bahwa identifikasi masalah adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perancangan rebranding yang sesuai untuk jajanan Ayas Cap 

Kuda? 

2. Bagaimana cara merancang konten video promosi jajanan Ayas Cap Kuda 

yang dapat memberikan kesan pertama secara positif untuk menarik minat 

masyarakat dan wisatawan lokal, khususnya generasi muda dan usia 

produktif dengan rentan usia 19-30 tahun? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat 

diketahui tujuan dari perancangan adalah sebagai berikut. 

1. Merancang rebranding yang efektif untuk jajanan Ayas Cap Kuda. 

2. Merancang konten video promosi jajanan Ayas Cap Kuda melalui 

penekanan pada tampilan visual video, khususnya adalah melalui rekayasa 

gambar bergerak atau yang sering disebut dengan CGI (Computer 

Generated Imagery). 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Penulis akan menggunakan penelitian ini sebagai sarana untuk mencari tahu 

perancangan rebranding yang paling efektif untuk penelitian, berikut adalah 

batasan-batasan masalah untuk memberikan fokus penelitian tanpa mengurangi 

esensi penelitian. 

1. Pada proses rebranding jajanan Ayas Cap Kuda nantinya akan 

menghasilkan beberapa luaran antara lain; logo, tagline, kemasan, dan GSM 

(Graphic Standart Manual), serta penerapanya dalam video promosi. 

2. Fokus perancangan rebranding akan dimaksimalkan pada pembuatan video 

promosi dengan basis CGI (Computer Generated Imagery) yang diterapkan 

pada online streamer berupa media penayangan video berbasis internet. 
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1.5 Manfaat Perancangan 

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan 

yang telah dirumuskan dan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui efektivitas rebranding jajanan tradisional Ayas 

Cap Kuda, serta menemukan media baru sebagai penguat brand awareness 

yaitu video rekaya gambar bergerak atau CGI (Computer Generated 

Imagery). 

2. Bagi Klien 

Meningkatkan brand awarness dari merek dan juga produk yang dihasilkan, 

serta dapat menjadi media konservasi jajanan tradisional Ayas yang di 

produksi oleh Cap Kuda. 

3. Bagi Lembaga (UISI) 

Menambah referensi akademis khususnya program studi desain komunikasi 

visual mengenai sarana promosi wisata kuliner Ayas khas Gresik, serta 

sebagai bahan masukan untuk penulis selanjutnya. 

4. Bagi Masyarakat 

Membantu masyarakat untuk mengenali dan memahami jajanan Ayas khas 

Kabupaten Gresik sebagai warisan budaya lokal melalui perancangan media 

promosi yang menarik. 
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1.6 Kerangka Perancangan 

Proses perancangan ini tidak luput dari adanya sebuah kerangka acuan 

sebagai pedoman bagi penulis pada saat melakukan perancangan agar tidak 

melebar dan tetap fokus pada tujuan perancangn, kerangka perancangan dibuat 

sebagai berikut. 

 

Table 1.1 Skema Alur Proses Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data peniliti, 2019 


