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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk informasi yang dibutuhkan 

perancangan buku panduan ini adalah lewat penelitian kualitatif. Data yang 

terkumpul dari penelitian kualitatif berbentuk deskripsi mengenai kejadian, 

aktivitas, dan fenomena yang sedang terjadi dan didapat dari orang yang memiliki 

wawasan luas mengenai topik yang akan dibahas (Yusuf, 2016, hlm.331) . Penulis 

melakukan observasi dengan pergi langsung ke lokasi yaitu sentra kuliner di Jalan 

Suryakencana serta melakukan wawancara pada para pedagang kuliner di lokasi 

tersebut. Wawancara terhadap Ketua Dinas dan Kepala Seksi Analisa Data 

Informasi dan Usaha Jasa Sarana Pariwisata. 

 Wawancara  

Wawancara dengan Bapak Syahlan Rasyidi, Ketua Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Bogor dilakukan untuk meninjau bagaimana kondisi pariwisata 

dan dunia kuliner di kota Bogor saat ini serta tanggapan masyarakat terhadap 

kuliner di Bogor dan bentuk-bentuk media informasi yang dilakukan. Wawancara 

dengan Bapak Bambang Triwahjudi, Kepala Seksi Analisa Data Informasi dan 

Usaha Jasa Sarana Pariwasata, dilakukan untuk mengumpulkan data informasi pada 

pariwisata kota Bogor dan media informasi yang tepat dan dibutuhkan oleh kota 

Bogor untuk menarik wisatawan pada destinasi kuliner di Jalan Suryakencana. 

Wawancara kepada para pedangan kuliner di sepanjang Jalan Suryakencana 
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sebanyak 13 pedagang telah dijalani untuk mendapatkan wawasan personal setiap 

individu akan beragam kondisi pasar, ciri khas makanan, dan sejarah kuliner Bogor.  

Untuk setiap metode pengumpulan data, penulis melakukan dokumentasi 

berupa foto dengan subyek wawancara, suasana jalanan dan tempat makan, 

arsitektur daerah, para penjual dan pengunjung, dan juga berbagai macam makanan 

khas Bogor yang ada di Jl. Suryakencana. Perekaman wawancara dilakukan dengan 

voice recorder pada telepon genggam saat mewawancara Bapak Syahlan Rasyidi 

dan Bapak Bambang Triwahjudi, dan perekaman wawancara dengan para pedagang 

kuliner di Jalan Suryakencana dilakukan dengan melakukan catatan pada buku 

tulis.  

3.2.1. Wawancara Ketua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor 

Pada hari Senin 11 Februari 2019, penulis datang ke gedung Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bogor dengan berbekal surat pengantar dari kampus setelah 

melakukan panggilan lewat ponsel untuk mengajukan waktu untuk wawancara 

minggu sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Bapak Syahlan Rasyidi, Ketua 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor (DISPARBUD Kota Bogor) untuk 

mendapatkan data kondisi pasar dan daya tarik serta kebutuhan media informasi 

pada kuliner Jalan Suryakencana. Dari wawancara diketahui bahwa sekarang ini, 

kawasan jalan Suryakencana sedang dalam proses pemulihan menjadi kampung 

cina dengan ditata ulang lokasi para pedagang, gedung-gedung kuno di cat ulang, 

dan diberi lampion sepanjang jalan.  
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Gambar 3.1. Bukti Wawancara Dengan Bapak Syahlan Rasyidi 

Menurut beliau, sentra kuliner di Suryakencana mencakup berbagai 

makanan khas bogor yang asli karena sudah ada dari puluhat tahun lalu. Sentra 

kuliner Suryakencana juga memang menjadi tujuanpara wisatawan saat ingin 

mencoba kuliner khas Bogor. Diketahui juga bahwa para pedagang kaki lima (PKL) 

akan dialokasikan ke bagian dalam ruko di Suryakencana, daerah Pasar Bogor dan 

lokasi sekitar jalan tersebut 3 tahun lagi, namun untuk sekarang PKL masih 

diperbolehkan untuk berjualan di pinggir jalan yang memang sudah disana sejak 

puluhan tahun lalu. Lokasi untuk setiap PKL tidak ditentukan oleh pemerintah atau 

dinas Kota Bogor namun ditentukan oleh para PKL sendiri yang memang sudah 

berjualan di lokasi masing-masing sejak awal berjualan.  

 Kuliner menjadi penyumbang PAD (pendapatan asli daerah) terbesar Kota 

Bogor tahun 2018 sehingga kedepannya harus dijaga bahkan ditingkatkan kualitas 

kuliner di Bogor dari lokasi sampai pengenalannya. Diketahui dari Bapak Syahlan 

bahwa pengenalan yang sudah dilakukan untuk kuliner khas Bogor adalah dengan 
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membagikan leaflet, membuat post di media sosial DISPARBUD dan pribadi, dan 

melakukan pameran di beberapa kota misalnya di Jambi, Singkawang, dan Solo 

yang paling sukses. Bentuk informasi tentang pariwisata dan budaya Bogor adalah 

di buku data informasi dan website, namun website sedang diperbaharui lagi karena 

jarang aktif sebelumnya. Menurutnya, leaflet kurang efektif untuk mengenalkan 

destinasi wisata karena biasanya penerima leaflet akan membuang lembaran kertas 

tersebut saat sudah bosan. Selama ini yang paling efektif untuk mengenalkan 

kebudayaan dan pariwisata Kota Bogor adalah dengan pameran karena visual dari 

berbagai kuliner dapat dilihat orang yang datang. Pada pameran, biasanya 

disediakan dummy makanan misalnya dummy togeng goreng, soto mie, soto kuning, 

dan doclang sedangkan roti unyil dan lapis talas yang asli dibawa untuk dicoba. 

Pameran dilakukan dalam harapan agar masyarakat kenal dan ingat akan kuliner 

Bogor agar tertarik untuk datang ke Bogor. Visual kuliner pada dummy dan gambar 

yang mirip aslinya menjadi hal penting dalam merealisasikan hal tersebut. 

Misalnya, Bapak Syahlan bercerita bahwa saat pameran di Jambi ada anak kecil 

yang ingin memotongnya dummy daging karena dikira daging asli. Ia berkata 

bahwa dengan adanya penampilan secara langsung pada dummy, desain, dan 

gambar, masyarakat akan menanyakan mengenai kuliner itu terbuat dari apa karena 

penasaran. 

3.2.2. Wawancara Kepala Seksi Analisa Data Informasi dan Usaha Jasa 

Sarana Pariwisata 

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syahlan Rasyidi, penulis 

melakukan wawancara kedua pada hari yang sama dengan Bapak Bambang 
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Triwahjudi selaku Kepala Seksi Analisa Data Informasi dan Usaha Jasa Sarana 

Pariwisata di DISPARBUD Kota Bogor. Dari wawancara ini penulis menanyakan 

mengenai media informasi yang efektif dan dibutuhkan oleh DISPARBUD Kota 

Bogor pada sektor usaha kuliner dan menurut Bapak Bambang sebuah media, 

contohnya buku, yang bisa disebarluaskan pada perhentian wisata seperti hotel dan 

lainnya dapat membantu utnuk menyebarkan informasi pada wisatawan. Untuk 

buku panduan yang tercetak sendiri dapat menjadi efektif jika ukurannya kecil 

(pocket sized) agar dapat diambil dan dibawa wisatawan pada stand buku wisata di 

hotel, stasiun, bahkan pada gedung kantor DISPARBUD Kota Bogor sendiri. 

Menurutnya kelebihan dari media yang dicetak adalah tidak dibutuhkannya media 

atau perangkat lain untuk menggunakannya. Sifat media yang dapat disimpan juga 

menjadi keunggulan saat digunakan untuk media informasi karena tidak akan 

hilang begitu saja, tidak bersifat disposable.  

 

Gambar 3.2. Bukti Wawancara Dengan Bapak Bambang Triwahjudi 

Kawasan sentra kuliner di Jalan Suryakencana sendiri menurut beliau layak 

untuk diperkenalkan lagi karena memang memiliki beragam makanan khas Bogor. 
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Dikarenakan pemindahan tempat parkir dan perapihan trotoar masih dalam proses 

yang baru akan selesai setelah beberapa tahu, menurutnya dibutuhkan sebuah media 

yang dapat memberitahukan lokasi tepat dari destinasi yang ingin diperkenalkan 

agar wisatawan awam tidak kebingungan. Saat ditanya bagaimana situasi 

pengunjung daerah kuliner tersebut, beliau mengatakan bahwa yang mengenal 

daerah itu merupakan orang tua dari Bogor maupun kota lain. Jarang adanya 

wisatawan muda yang menjadikan Jalan Suryakencana sebagai tujuan jalan-jalan 

mereka karena biasanya mereka cenderung memilih untuk hangout di kafe untuk 

meminum kopi. Para pengunjung Jalan Suryakencana biasanya jika muda pun 

mengenal tempat tersebut karena orang tua mereka yang mengajak atau 

mengenalkan.  

Dari pertemuan ini penulis juga mendapatkan buku Data Kepariwisataan 

Kota Bogor Tahun 2018 yang diperbaharui tiap tahunnya. Dalam buku ini tertera 

data-data tempat usaha dan wisata yang ada di Kota Bogor. Namun data tempat 

makan di Jalan Suryakencana yang ada di buku ini hanya ada 7 yang tercatat yaitu 

Saung Kuring, Delima, dua cabang RM. Baru, Golden, Kencana, dan PT. 

Pionerindo Gourment INT. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Bambang juga diketahui memang tidak ada data, buku informasi, maupun media 

informasi lainnya yang khusus untuk usaha-usaha di Jalan Suryakencana. 

3.2.3. Wawancara Pedagang Kuliner di Suryakencana 

Pada tanggal 9 dan 10 Februari 2019 Penulis pergi ke Jalan Suryakencana dengan 

tujuan mewawancara para pedagang kuliner disana. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui situasi pasar, sejarah kuliner khas Bogor yang mereka jual, dan 
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tanggapan mengenai sentra kuliner disana. Saat wawancara, penulis juga mencoba 

berbagai macam makanan dan minuman yang dicoba serta menanyakan ciri-khas 

makanan mereka.  

 

Gambar 3.3. Bukti Wawancara Dengan Pedagang Kuliner Suryakencana 

Penulis telah melakukan wawancara pada 7 pedagang kuliner pada tanggal 

9 Februari 2019 dan 6 pedagang kuliner pada tanngal 10 Februari 2019. di Jalan 

Suryakencana yang menjual masakan yang berbeda-beda. Setiap pedagang diberi 

pertanyaan yang sama dari sejarah berjualan hingga kondisi pasar kuliner di sentra 

kuliner tersebut. 
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Dari wawancara kepada 13 pedagang kuliner tersebut, penulis merangkum 

informasi seputar umur pedagang, jenis kuliner yang dijual serta ciri khasnya, 

harga, dan tahun awal berjualan. Dikarenakan kekurangan penulis, ada beberapa 

informasi yang tidak tercatat sehingga penulis harus kembali ke lokasi untuk 

melengkapi data yang kurang. Sebagaimana berikut adalah informasi yang telah 

didapatkan dalam bentuk tabel. 

Tabel 2.1. Tabel Data Wawancara Pedagang Kuliner Jalan Suryakencana

 
Dari tabel tersebut, diketahui bahwa binis kuliner tersebut memang sudah 

berpuluhan tahun dijalani di Suryakencana dan turun-temurun. Masing-masing 

PKL berjualan di lokasi yang sama setiap harinya, yang sudah ditetapkan secara 

tidak langsung karena sudah berjualan disana sejak lama. Para PKL juga saling 

kenal dan berinteraksi karena jualan bersampingan. Diketahui juga bahwa ternyata 

disana tidak hanya ada kuliner khas Bogor namun juga kuliner dari daerah lain 

namun memang sudah dijual di Jalan Suryakencana sejak dulu dan menjadi kuliner 
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yang sering dituju saat ada wisatawan yang datang. Dari wawancara tersebut, para 

pedagang berkata bahwa yang membeli dagangan mereka biasanya adalah ibu-ibu 

atau keluarga dan kebanyakan memang wisatawan, bukan warga Bogor.  

3.2.4. Pengajuan Peran  Penulis Konten Buku Panduan Kuliner 

Suryakencana 

Pada 12 April 2019, penulis mengkontak Ibu Lilly T. Erwin, penulis buku resep 

dan wisata kuliner lewat e-mail. Hal tersebut dikarenakan adanya  kendala geografis 

(beliau berdomisili di Yogjakarta). Ibu Lilly adalah penulis berbagai buku 100 Peta 

Tempat Jajan & Makan (buku panduan wisata kuliner) dan buku resep makanan 

yang telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama.  

 

Gambar 3.4. Buku Ibu Lilly T. Erwin 

Pada buku tersebut penulis mengumpulkan data untuk pedagang-pedagang kuliner 

dari tempat makan hingga pedagang kaki lima yang berlokasi di Jl.Suryakencana. 

Data tersebut terdiri dari nama tempat usaha, foto kuliner dan/atau pedagang, 

kapasitas tempat, dan peta lokasi. Beberapa tempat makan namun sudah ada yang 
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tutup setelah penulis cek ke lokasi sehingga penulis melengkapi data yang kurang 

dengan riset lagi. 

Selain mengumpulkan data lewat buku yang Ibu Lilly tulis sebagai salah 

satu narasumber buku panduan kuliner Suryakencana, dengan menggunakan e-

mail, penulis meminta beliau untuk menjadi penulis konten untuk perancangan 

buku panduan kuliner Suryakencana. Penulis juga mewawancara Ibu Lilly lewat e-

mail dan Google Form mengenai penyampaian konten kuliner kepada anak muda.  

 

Gambar 3.5. Bukti E-mail dengan Ibu Lilly T. Erwin 

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa narasi memegang peran pentin 

sebagai daya tarik pembaca. Sebagai sebuah kawasan kuliner, ada baiknya kuliner 

tradisional yang ada didukung dengan tersedianya informasi lokasi yang strategis 

akan menjadi sangat menarik untuk anak muda. Selain itu, judul yang menarik juga 

akan membantu menarik perhatian audiens. Tidak terkecuali, konten harus disusun 

dengan berbagai gambar yang lucu dan menarik dengan bahasa comical yang tidak 

membosankan. Menurut beliau Instagram juga dapat digunakan untuk menyebar 

luaskan informasi tentang adanya buku panduang yang dirancang kepada anak 

muda karena sesuai dengan tren zaman sekarang. 
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3.2.5. Pengajuan Peran Editor Konten Buku Panduan Kuliner 

Suryakencana 

Pada 9 Mei 2019, penulis menghubungi Kak Nellia dari Hakuhodo Indonesia untuk 

mengajukan permintaan untuk merekrut beliau sebagai editor konten/copy dari 

buku panduan kuliner Suryakencana yang dirancang. Penulis menghubungi Kak 

Nellia lewat Whatsapp untuk perekrutan tersebut. Setelah disetujui, file konten dari 

Ibu Lilly selaku penulis buku panduan kuliner Suryakencana yang dirancang, dan 

data pendukung berupa hasil wawancara dikirim oleh penulis ke Kak Nellia selaku 

editor lewat e-mail.  

 

Gambar 3.6. Bukti E-mail dengan Kak Nellia 

Editor dibutuhkan agar pembawaan dan bahasa yang digunakan pada 

konten sesuai dengan umur target audience yaitu remaja akhir (17-25 tahun) agar 

pesan dan informasi dapat diterima dengan efektif dan baik. Hal ini dapat 

dipengaruhi lewat penyusunan tulisan lewat storytelling yang dapat membangun 

koneksi dengan pembaca (Prebensen, Chen, & Uysal, 2014, hlm.159). Selain itu 
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penuturan bahasa yang santai dan tidak membosankan juga perlu diterapkan 

menurut wawancara dengan Ibu Lilly. 

3.1.2 Observasi 

Penulis datang ke Jalan Suryakencana dua kali dan melakukan observasi dan 

wawancara dengan pedagang kuliner dimulai pada jam 9.30 pada tanggal 9 Februari 

2019 dan pada jam 9.30 pada 10 Februari 2019. Penulis melakukan observasi 

terhadap suasana wisata, pengunjung, tata letak jalanan, serta beragamnya kuliner 

serta penjual dengan latar belakang yang beragam di Jalan Suryakencana. 

Pencatatan deskripsi hasil obeservasi akan kondisi kuliner di Jalan Suryakencana 

dilakukan dengan membuat catatan pada buku tulis dan dokumentasi foto. 

 

Gambar 3.7. Suasana Jalan Suryakencana 

Penulis menyusuri jalanan yang dipenuhi gedung-gedung peninggalan jaman 

belanda diatas trotoar yang separuhnya sudah diperbesar dan dirapihkan oleh 
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pemerintah Kota Bogor. Beberapa dari rumah-rumah bergaya Belanda sudah di cat 

ulang dan ada lampion-lampion yang di gantung sepanjang jalan. Sisi kiri jalanan 

dipenuhi motor dan mobil yang parkir sehingga beberapa kuliner pedagang kaki 

lima tertutupi. Hal ini dikarenakan tidak adanya tempat parkir luas khusus untuk 

sentra kuliner disana. Parkir hanya bisa dilakukan di area parkiran di depan ruko 

BCA yang hanya bisa memuat sekitar 15 mobil dan di pinggir jalan.  

 

Gambar 3.8. Tempat Makan dan Pedagang Kaki Lima Suryakencana 

Setiap sisi Jalan Suryakencana bagian selatan dipenuhi oleh ruko-ruko 

dengan dagangn kuliner khas Bogor dan ada beberapa yang berjualan kuliner 

daerah lain (sudah berjualan di Suryakencana berpuluhan tahun, misalnya Sate 

Ayam khas Madura milik Pak Haji Mahrus). Ada banyak sekali ragam kuliner 

tradisional yang sudah ada sejak jaman dahulu, dari Soto Mie Ciseeng, Ngo Hiang, 

Asinan AHAUW, Bir Kotjok, Combro Atmaja, dan lainnya. Warna-warni berbagai 

macam jajanan dan wangi makanan yang sedang dimasak menemani setiap orang 
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yang melewati jalanan ini. Tidak hanya makanan, dagangan lain seperti buah-

buahan dan sayur mayur juga bisa ditemukan di jalan ini. Di bagian kanan trotoar 

sudah tidak ada pedagang kaki lima sehingga leluasa untuk berjalan namun pada 

bagian kiri trotoar masih dipenuhi oleh pedagang kaki lima karena masih 

diperbolehkan untuk berjualan disana sebelum nantinya akan dialokasikan dalam 

kurun waktu sekitar 3 tahun.  

 

Gambar 3.9. Wisatawan Kuliner Suryakencana 

Wisatawan dari berbagai kota datang kemari untuk mencari makanan khas 

Bogor sehingga trotoar dipenuhi oleh interaksi penjual dan pembeli. Kebanyakan 

wisatawan yang datang kesini adalah orang tua, lansia, dan keluarga dengan anak 

kecil dan kebanyakan bukan warga Bogor. Ruko-ruko tempat makan maupun 
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pedagang kaki lima dipenuhi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang berwisata. 

Terlihat juga beberapa anak muda yang datang namun dapat dihitung jari. Menurut 

para pedagang disana, umumnya wisatawan adalah memang yang sudah berumur 

dan jarang anak muda.  

 Metodologi Perancangan 

Menurut Haslam (2006), metode yang dilakukan selama proses perancangan desain 

buku panduan ini dapat dijabarkan dalam empat poin berikut ini (hlm.23): 

1. Dokumentasi: 

Pada tahap awal, penulis mengumpulkan materi yang dibutuhkan. Penulis 

melakukan observasi terlebih dahulu pada buku panduan bergambar yang sudah 

ada di pasaran, di toko-toko buku besar maupun online serta mengumpulkan 

informasi bersangkutan. 

2. Analisa: 

Analisis dilakukan dengan membuat rangkuman hal-hal yang mempengaruhi 

wisata kuliner di Jalan Suryakencana yang ditentukan data yang dikumpulkan 

lewat buku, internet, wawancara, dan observasi. 

3. Konsep: 

Pada tahap ini, dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas yaitu mencari ciri khas kuliner Bogor sejarahnya dan juga pengumpulan 

referensi visual yang cocok. Semua data dan hasil brainstorming dan 

pengumpulan data dikaji ulang sehingga mendapatkan konsep, tema, warna, 

serta style ilustrasi yang akan digunakan dalam desain dan ilustrasi buku 

panduan ini. 
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4. Ekspresi: 

Pada tahap ini, pembuatan ilustrasi dan tipografi dan layout dirancang pada 

media sesuai dengan konsepnya. 

 Studi Existing 

Penulis melakukan studi eksisting terhadap buku panduan yang sukses dan 

menarik. Akan karena salah satu terbitan dari Lonely Planet yaitu Food Trails 

menjadi bahan studi sebagai sebuah buku panduan yang paling terkenal dan 

memiliki banyak destinasi. Selain itu, penulis memilih buku panduan Trippin’ 

Tokyo untuk sebagai contoh buku panduan yang memadukan fotografi dan ilustrasi 

sebagai bantuan visual untuk pembacanya. 

Tabel 3.2. Tabel Buku Panduan Food Trails 

 

(Food Trails, 2016) 

 Dari tabel tersebut diketahui bahwa buku panduan Food Trails yang 

diterbitkan oleh cabang dari Lonely Planet yaitu Lonely Planet Food menyediakan 
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berbagai informasi tetang ragam kuliner di dunia. Visual yang digunakan dalam 

buku tersebut mayoritas adalah foto lokasi dan makanan. Penggunaan illustrasi 

digunakan sebagai pelengkap dan teks terbagi pada beberapa kolum agar mudah 

dibaca dan dikelompokan. Teks yang mendominasi konten buku ini menjelaskan 

destinasi wisata dengan detil. 

Tabel 3.3. Tabel Buku Panduan Trippin’ Tokyo 

 

(Trippin’ Tokyo, 2017) 

 Dari tabel tersebut diketahui bahwa buku panduan Trippin’ Tokyo   memiliki 

informasi mengenai berbagai lokasi wisata dan  kuliner Jepang. Buku tersebut 

dikemas dengan  lebih banyak visual daripada teks. Jenis visual yang digunakan 

adalah gabungan dari ilustrasi dan fotografi. Disediakan karakter sebagai maskot 

dan juga strip comic maupun illustrasi penuh pada halaman-halaman buku panduan 

ini.  Beragam  jenis grid digunakan di buku ini seperti contohnya pada gambar 

kedua di tabel menggunakan grid modular untuk  gambar-gambar lokasi dan teks 

Perancangan Buku Panduan..., Maureen Ariana Sentosa, FSD UMN, 2019



68 
 

penjelas. Di halaman lainnya digunakan single-column grid untuk  comic strip. 

Buku panduan ini memiliki kesan lebih dinamis dan unik karena memiliki berbagai 

visual didalamnya dan menggunakan visual yang cerah dan teks yang minim. 

Visual mendominasi penjelasan destinasi wisata di buku panduan ini. 
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