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     BAB III 

KAJIAN OBYEK PENELITIAN 

 

3.1 Kebun Raya Bogor  

 Kebun Raya Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota 

Bogor, Indonesia. Sebuah kota hujan yang bercuaca cukup dingin dan sejuk. Kebun 

Raya didirikan oleh Prof. Dr. C. G.C Reindwart pada tanggal 18 Mei 1817 pada 

zaman penjajahan Belanda. Kebun Raya Bogor merupakan jantung dari kota Bogor 

yang memiliki luas mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 lebih jenis koleksi 

pohon dan tumbuhan. Jaraknya 63 km dari ibukota Jakarta. Kebun Raya dikenal 

sebagai tempat pariwisata dan konservasi kota Bogor yang mempelajari berbagai 

macam koleksi jenis tanaman dan bangunan bersejarah peninggalan jaman Belanda 

yang ada disana.  

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Tampak Depan Pintu masuk Kebun Raya Bogor 
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 Kebun Raya Bogor merupakan tempat yang cocok untuk menambah wawasan 

flora dan rekreasi dalam satu tempat wisata. Di Kebun Raya Bogor terdapat 

perpustakaan, museum hewan, koleksi taman Anggrek, Istana Presiden, pusat riset 

dan pengembangan biologi mengenai ribuan koleksi spesies tanaman tropis yang 

dikelompokan sesuai dengan jenisnya, misalnya keluarga palem, bamboo, atau jahe 

yang jumlahnya sekitar 60 jenis dan juga pohon-pohon tua.  

 Di Bogor, banyak murid sekolah mengunjungi dan melakukan konservasi. 

Pengenalan koleksi tanaman yang tumbuh beberapa diantaranya merupakan tanaman 

langka yang jarang tumbuh di berbagai pelosok di Indonesia seperti bunga Rafflesia 

Arnoldi , bunga bangkai, Rafflesia Arnoldi, kayu kompasiana   dan teratai berukuran 

besar.  

 Di Kebun Raya Bogor, tidak hanya tumbuhan besar saja yang ada di sana, 

tetapi juga ada pepohonan kecil dan sedang dengan berbagai macam bunga yang 

mekar. Terdapat juga bunga fragnant frangipani yang akarnya selalu keluar dari 

tanah serta bunga Lily Jawa yang sudah langka. Yang tidak kalah menarik di Kebun 

Raya adalah adanya pohon besar yang sudah tua dijadikan rumah kelelawar 

bergelantungan. Kadang kita juga dapat melihat bajing berloncatan dari satu pohon ke 

pohon lainnya. Serta beberapa jenis burung Jawa Barat yang tinggal di Kebun Raya 

sekitar 30 jenis. 

 Sampai saat ini, Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, 

terutama hari Sabtu dan Minggu. Jam berkunjung wisatawan Kebun Raya Bogor 
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dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai pada pukul 17.00 WIB. Wisatawan yang ingin 

mengetahui wisata flora yang ada disana disedikan pemandu yang siap berkeliling 

menemani dan memberi informasi. Di sekitar Kebun Raya Bogor juga tersebar pusat-

pusat keilmuan yaitu Herbarium Bogoriense, Museum Zoologi Bogor dan 

PUSTAKA.  

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan 

melakukan studi pustaka, observasi, menyebarkan kuisioner dan wawancara. 

3.2.1 Metode Studi Pustaka 

 Studi Pustaka menjadi sumber yang penting dalam memperoleh informasi tentang 

objek yang dicari untuk penelitian. Baik penelitian di lapangan ataupun laboratorium.  

Dalam penelitian ini penulis mencari informasi mengenai Kebun Raya Bogor dengan 

metode studi pustaka tentang teori yang berasal dari sumber yang sudah ada seperti 

website Kebun Raya Bogor, media promosi cetak yang sudah ada seperti brosur, dan 

koran online. Buku mengenai teori tentang media promosi dan warna didapatkan 

penulis pada perpustakaan kampus sendiri. 

3.2.2 Metode Observasi 

Penulis mengunjungi lokasi  penelitian untuk mengamati langsung berbagai kondisi 

yang ada di lapangan dengan melakukan beberapa kali observasi langsung ke tempat 

wisata Kebun Raya Bogor. Dimana data-data yang dibutuhkan untuk informasi 

mengenai wisatanya banyak dikumpulkan melalui metode observasi ini. Berbagai 
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jenis tanaman flora koleksi Kebun Raya Bogor yang ada di sana menjadi daya tarik 

yang ingin disajikan penulis kepada masyarakat Jabodetabek khususnya. Tanaman 

langka seperti Bunga Bangkai, Rafflesia Arnoldi dan teratai raksasa menjadi daya 

tarik utama wisata flora dari Kebun Raya ini karena tidak semua tumbuh di daerah 

lainnya di Indonesia. Walaupun dalam beberapa kali observasi, penulis hanya melihat 

tunas dari bunga bangkai yang belum mekar.  

 Tanpa disadari juga sebelumnya oleh penulis, berbagai tanaman hijau yang 

penulis lewati saat observasi memiliki  sejarah dan keunikannya masing-masing. 

Selain wisata flora yang ada, bangunan bersejarah peninggalan zaman Belanda seperti 

Istana Presiden, makam Belanda dan museum juga menjadi daya tarik pengetahuan 

history bagi tourist yang akan berkunjung dan melakukan pariwisata ke Kebun Raya 

Bogor.  

 Maka dari itu, Kebun Raya Bogor sangat berkompeten dijadikan sebagai tempat 

wisata bagi masyarakat JABODETABEK. Walaupun saat observasi, penulis sebagai 

pengunjung tidak diberitahu adanya buku pemandu yang dijual atau peta lokasi dalam 

bentuk brosur, kecuali jika pengunjung yang memintanya langsung kepada bagian 

informasi Kebun Raya Bogor. Pengambilan gambar dengan teknik fotografi 

dilakukan penulis untuk memperlihatkan lokasi-lokasi menarik di kawasan Kebun 

Raya Bogor yang layak menjadi perhatian untuk informasi yang diberikan kepada 

masyarakat Jabodetabek. Kebun Raya Bogor juga merupakan satu-satunya tempat 
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eduwisata terbesar yang sejuk dan segar udaranya di daerah JABODETABEK.  

 Selain itu juga merupakan Kebun Raya tertua di ASIA dan merupakan pusat 

dari semua kebun raya yang ada di Indonesia. Berbagai lokasi Kebun Raya Bogor 

yang sejuk dan strategis dengan empat pintu masuk  dari akses keluar jalan tol, 

stasiun dan terminal menjadi suatu kemudahan bagi masyarakat Jabodetabek yang 

akan berlibur ke Bogor khususnya Kebun Raya.  

3.2.3 Dokumentasi Langsung 

Dalam melakukan observasi, penulis melakukan dokumentasi langsung menggunakan 

alat bantu kamera DSLR untuk mendokumentasikan tempat dan jenis flora di Kebun 

Raya yang memiliki keunikan, ciri khas, yang layak dan menarik untuk dijadikan 

sumber informasi dalam media promosi yang dibuat penulis. Penulis melakukan 2 

kali dokumentasi langsung pada tanggal 8 Maret 2013 dari pukul 07.00 sampai 14.30 

dan tanggal 20 Mei 2013 dari pukul 14.00 sampai 17.00. Tempat dokumentasi 

diambil dari pintu masuk, melewati jalur rute jalan kaki mengambil beberapa tempat 

dan lokasi yang menjadi daya tarik serta tanaman khas dari Kebun Raya Bogor. 

Beberapa hasil dokumentasi langsung oleh penulis.  
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Gambar  3.2  Eduwisata sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.3 Lokasi dan Tempat Menarik Kebun Raya Bogor 
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Gambar  3.4 Media Visual yang ada di Kebun Raya Bogor 

3.2.4 Kuesioner 

Penelitian yang dipakai penulis dilakukan dengan metode kuantitatif dan bersumber 

dari masyarakat. Terutama dari target yang ingin dicapai yaitu masyarakat 

Jabodetabek. Untuk mendapatkan informasi yang perlukan, penyebaran kuesioner 

menjadi sumber yang penting dalam mencari informasi. Dari buku Metode Penelitian 

Komunikasi oleh DRS. Jalauddin Rakhmat. M.SC. berpendapat bahwa seorang 

peneliti tidak mungkin mengambil semua informasi untuk bahan kajiannya. Informasi 

yang dibutuhkan dalam suatu penelitian memerlukan sample responden agar 

mewakili data yang didapat. Jumlah respondenpun disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti dalam mencari data yang diperlukan. Penulispun melakukan penyebaran 

kuesioner kepada 30 responden wanita ataupun laki-laki secara objektif dan acak di 

beberapa tempat keramaian di Jabodetabek seperti stasiun, tempat wisata dan  

terminal selama 1 minggu. Data kuisioner berupa 11 pertanyaan dengan bahasa yang 

formal yang ditujukan untuk masyarakat luas Jabodetabek.  
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Umur 

Responden yang mengisi  kuesioner ini mayoritas berumur 20-30 tahun dengan 

presentase 66,67%. Dilanjutkan dengan umur antara 30-40 tahun 16,6%. Diatas 40 

tahun sebanyak 10% dan umur 15-20 tahun 6,6%. Dari hasil yang didapat, peneliti 

dapat menentukan segmentasi demografis target umur yang akan dicapai untuk 

penyebaran media promosi. 

Tabel 3.1 Umur Responden 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

15-20 tahun 2 6,6 % 

20-30 tahun 20 66,6 % 

30-40 tahun 5 16,6 % 

>40  tahun 3 10 % 

Total 30 100 % 

 

Profesi  

Selanjutnya masih mencari demografis dari masyarakat JABODETABEK dari jenis 

pekerjaannya. Profesi dan jenis pekerjaan dari responden sebagian besar adalah 

karyawan dengan jumlah 43 %. Diikuti dengan mahasiswa sebanyak 33 %, 

wiraswasta dengan 13,3 %, professional 6,6 % dan ibu rumah tangga 3,3 %. 
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Tabel 3.2 Profesi Responden 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Pelajar 0 0 % 

Mahasiswa 10 33,3 % 

Karyawan 13 43,3 % 

Wiraswasta 4 13,3 % 

Ibu rumah tangga 1 3,3 % 

Proffesional 2 6,6 % 

dll 0 0 % 

Total 30 100 % 

 

A. Pengeluaran perbulan  

Dari jumlah pengeluaran masyarakat JABODETABEK secara umum perbulan dapat 

diketahui golongan masyarakat termasuk dalam kategori A,B dan C. Dan sebagian 

besar masyarakat JABODETABEK mengeluarkan pengeluaran sebanyak 

Rp1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 sebanyak 53 % Dilanjutkan dengan pengeluaran 

perbulan Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 sebanyak 30 % dan dengan pengeluaran 

diatas Rp 3.000.000,00 dengan jumlah 16 %. 
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Tabel 3.3 Pengeluaran Perbulan Responden 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 9 30 % 

Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00  16 53,3 % 

>Rp 3.000.000,00  5 16,6 % 

Total 30 100 % 

 

B. Domisili  

Masih berkaitan dengan segmentasi yang ada, karena penyebaran dilakukan di tempat 

keramaian seperti terminal, dan pariwisata, tidak menutup kemungkinan banyak 

pendatang baru di daerah JABODETABEK. Peneliti ingin mengetahui jumlah 

masyarakat yang berdomisili di JABODETABEK agar informasi yang diberikan 

dapat jelas kepada masyarakat. Hasil yang didapatkan sebagian besar berdomisili di 

JABODETABEK dengan persentase 93 % dan yang disebutkan sebagai pendatang 

sebanyak 6,6 %. 

Tabel 3.4 Domisili Responden 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

JABODETABEK 28 93,3 % 

Luar JABODETABEK 2 6,6 % 

Total 30 100 % 
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C. Sering mengunjungi tempat wisata 

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui segmentasi psikografis responden di daerah 

JABODETABEK yang senang melakukan pariwisata. Didapatkan data bahwa 

masyarakat jarang melakukan pariwisata dengan persentase 33,3 %. Dilanjutkan 

dengan melakukan pariwisata satu bulan sekali dengan 20 %, seminggu sekali 3,3 % 

dan yang sering melakukan pariwisata sebanyak 10 %. 

Tabel 3.5 Domisili Responden 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Sering 3 10 % 

Seminggu 1x 1 3,3 % 

Sebulan 1x 6 20 % 

Jarang ( diatas 1 bln 1x ) 20 33,3 % 

Total 30 100 % 

 

D. Mengetahui tentang Kebun Raya Bogor 

Peneliti ingin mendapatkan informasi masyarakat yang mengetahui tentang Kebun 

Raya Bogor, baik sebagai pengunjung atau yang berdomisili di JABODETABEK. 

Agar informasi yang diberikan dapat jelas disampaikan kepada masyarakat yang 

sudah mengetahui, pernah mendengar dan tidak tahu sama sekali mengenai Kebun 

Raya Bogor.  
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Dan hasil yang didapatkan dengan responden yang mengetahui Kebun Raya Bogor 

sebanyak 76,6 %, responden yang hanya pernah mendengar sebanyak 16 % dan tidak 

tahu sebanyak 6,6  %. 

Tabel 3.6 Responden Mengetahui Kebun Raya Bogor 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Ya, saya tahu 23 76,6 % 

Pernah Mendengar 5 16,6 % 

Tidak tahu 2 6,6 % 

Total 30 100 % 

 

E. Sumber informasi Kebun Raya Bogor 

Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, responden yang tahu dan pernah 

mendengar mengenai Kebun Raya Bogor, peneliti ingin mengetahui darimana sumber 

informasi yang sudah diketahui dari responden yang berada di JABODETABEK. 

Dari hasil yang sudah didapat, sumber responden mendapatkan informasi mengenai 

Kebun Raya Bogor yaitu dari teman, saudara dan keluarga sebanyak 75 % ( dari 

mulut kemulut ), dilanjutkan sumber yang diterima dari iklan promosi melalui media 

cetak atau digital sebanyak 17,8% dan lainnya yaitu sebanyak 7,1 % berasal dari 

sekolah dan buku sejarah.  

Tabel 3.7  Responden Mengetahui Kebun Raya Bogor 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 
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Dari teman, saudara, keluarga 21 75 % 

Iklan promosi media cetak/digital 5 17,8 % 

Lainnya (sekolah,buku sejarah) 2 7,1 % 

Total 28 100 % 

 

F. Pandangan masyarakat kepada Kebun Raya Bogor 

Dari responden yang sudah mengetahui, pernah mengunjungi atau pernah mendengar 

tentang Kebun Raya Bogor, tentunya mempunyai informasi dan pandangan yang 

berbeda-beda. Disini peneliti ingin mendapatkan data informasi dan pandangan  yang 

sudah sampai kepada masyarakat tentang Kebun Raya Bogor. Dari hasil yang sudah 

didapat, sebagian besar responden sudah mengetahui Kebun Raya Bogor sebagai 

tempat wisata dengan persentase 78,5 %, sebagai tempat penelitian sebanyak 10,7 %, 

sebagai tempat observasi sebanyak 7,1 % dan sisanya sebagai tempat foto sebanyak 

3,5 %. 

Tabel 3.8 Pandangan Responden kepada Kebun Raya Bogor 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Sebagai tempat wisata 22 78,5 % 

Sebagai tempat penelitian 3 10,7 % 

Sebagai tempat observasi 2 7,1 % 

Sebagai tempat foto 1 3,5 % 

Total 28 100 % 
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G. Keinginan masyarakat mendapatkan informasi tentang Kebun Raya Bogor 

Psikografis responden masyarakat JABODETABEK yang sebagian besar jarang 

melakukan pariwisata rata-rata membutuhkan informasi tentang Kebun Raya Bogor 

dengan persentase sebanyak 73 % dan yang tidak menginginkan informasi sebanyak 

26 %. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data bahwa kebutuhan informasi.mengenai 

Kebun Raya Bogor diperlukan untuk kebutuhan masyarakat luas di 

JABODETABEK.  

 

Tabel 3.9 Keinginan dan Kebutuhan Responden Informasi Tentang Kebun Raya Bogor 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Ya 22 73,3 % 

Tidak 8 26,6 % 

Total 30 100 % 

 

H. Iklan yang sering dijumpai setiap hari oleh masyarakat JABODETABEK 

Setiap hari masyarakat tidak lepas dari yang disebut iklan. Penyebaran iklan melalui 

media cetak maupun digital dilihat setiap hari baik sadar maupun tidak sadar. Dalam 

data ini, peneliti ingin mengetahui darimana responden di JABODETABEK 

mendapatkan dan melihat iklan sehari-hari. Hasil yang diperoleh responden, iklan 

yang berasal dari menonton tv sebanyak 33 %. Dilanjutkan dengan perolehan yang 

smaa dengan melihat pada mobile internet, melihat iklan di papan reklame, billboard, 
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spanduk, dengan membaca Koran, majalah, brosur, flyer dengan persentase 20 % dan 

sisanya mendengar melalui radio sebanyak 6,6 %. Dari hasil yang sudah ada, peneliti 

dapat menentukan media promosi yang cocok untuk masyarakat JABODETABEK. 

 

Tabel 3.10 Iklan yang Dijumpai Responden Setiap Hari 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Mendengar Radio ( Digital) 2 6,6 % 

Menonton TV ( Digital) 10 33,3 % 

Via Handphone dan Internet ( Digital) 6 20 % 

Melihat dipapan reklame, billboard, 

spanduk ( Cetak ) 

6 20 % 

Membaca Koran, majalah, brosur,  

flyer ( Cetak ) 

6 20 % 

Total 30 100 % 

 

I. Informasi yang ingin diketahui masyarakat tentang Kebun Raya Bogor 

Kebutuhan melakukan pariwisata setiap orang berbeda-beda. Responden yang ingin 

mendapatkan informasi mengenai tempat wisata yang akan dikunjunginya memiliki 

keinginan untuk mendapatkan kebutuhan informasi yang berbeda-beda juga. Seperti 

Kebun Raya Bogor yang dikenal sebagai tempat wisata.  Sebagian besar pengunjung 

dan responden yang belum pernah mengunjungi  kesana kurang dan minim 
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mendapatkan informasi yang jelas apa saja yang dapat dinikmati disana. Dari hasil 

observasi, penelitipun membagi beberapa kategori apa saja yang dapat dinikmati di 

Kebun Raya Bogor. Dengan perolehan kebutuhan informasi wisatanya sebanyak 26 

%, informasi tanaman sebanyak 13,3 %, lokasi foto yang menarik 6,6 %, tentang 

bangunan bersejarah sebanyak 3,3 % dan responden sebagian sisanya menginginkan 

semua informasi yang ada didalam Kebun Raya Bogor. 

 

Tabel 3.11 Informasi yang Ingin Diketahui Responden Tentang Kebun Raya Bogor 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Wisata didalamnya 8 26,6 % 

Informasi tanamannya 4 13,3 % 

Bangunan bersejarahnya 1 3,3 % 

Lokasi foto yang menarik 2 6,6 % 

Semua 15 50 % 

Total 30 100 % 

 

3.2.5 Hasil Wawancara 

Setelah mendapatkan data dari kuesioner yang didapat, penulis masih perlu 

mendapatkan informasi mengenai anggaran yang dimiliki Kebun Raya Bogor  untuk 

media promosi wisatanya. Penulis melakukan wawancara singkat kepada Bapak Yuri 

sebagai kepala dari bagian informasi Kebun Raya Bogor. 
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1. Darimana anggaran Kebun Raya Bogor ? Mengapa belum ada iklan besar yang 

ditampilkan misalnya iklan televisi ? 

Dalam masalah anggaran, Kebun Raya Bogor bekerjasama dengan instansi 

pemerintah. Dalam hal ini dana yang dikeluarkan pemerintah untuk Kebun Raya 

bertujuan untuk membiayai maintenance yang besar, meliputi pengairan tanaman, 

pekerja Kebun Raya, pemeliharaan rumput, perawatan tanaman, dsb.  Pemerintah 

belum menanggung  seluruh biaya dalam penggunaan media promosi untuk Kebun 

Raya Bogor. Biaya media promosi dan penyebaran berita Kebun Raya Bogor yang 

sudah ada hanya didapatkan dari eksistensi Kebun Raya yang baik dan dikenal 

sebagai tempat wisata.( pengunjung, biaya konservasi dan sewa tempat untuk acara ) 

2. Media promosi apa yang sudah dikeluarkan oleh Kebun Raya Bogor? 

Kebun Raya sudah memiliki brosur internal dan eksternal untuk kawasan Bogor 

tahun 2009, sejenis flyer pada tahun 2003, majalah/ buku terbitan internal, dan 

melalui radio (biasanya acara yang menggunakan Kebun Raya sebagai lokasi.) 

3. Apa yang diharapkan pihak Kebun Raya Bogor sebagai tempat wisata kepada 

masyarakat luas? 

Dengan melakukan pariwisata ke Kebun Raya sebagai salah satu hiburan bagi 

masyarakat dan mendapatkan pengetahuan edukasi mengenai berbagai jenis tanaman 

yang ada disini. 
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3.2.6 Artefak Visual  

Artefak visual adalah dimana sebuah bukti foto atau data yang sudah ada dari tempat 

wisata Kebun Raya Bogor. Dalam penelitian tugas akhir ini penulis berfokus kepada 

permasalahan media promosinya, maka penulis mencari contoh media promosi yang 

sudah pernah di buat oleh Kebun Raya Bogor.  

Beberapa gambar yang didapatkan adalah sebagai berikut :  

1. Logo Kebun Raya Bogor 

 

 

 

 

Gambar  3.4 Simbol Kebun Raya Bogor 

2. Billboard Internal 

 

 

 

 

Gambar  3.4 Simbol Kebun Raya Bogor 
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3. Banner Internal  

 

 

 

Gambar  3.4 Banner Internal Kebun Raya Bogor 

4. Brosur Internal 

 

 

 

Gambar  3.4 Brosur Internal Kebun Raya Bogor 

5. Brosur Eksternal 

 

 

 

 

 

Gambar  3.4 Brosur Eksternal Kebun Raya Bogor 
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3.2.7 SWOT  

Setelah melalui proses studi pustaka, observasi, menyebarkan kuisioner dan 

wawancara, penulis menganalisa bagaimana kekuatan, kelemahan, kesempatan dan 

ancaman yang dimiliki Kebun Raya Bogor sebagai tempat wisata eduwisata. 

a. Strong (kekuatan) 

Kekuatan dari tempat wisata ini adalah Kebun Raya Bogor memiliki koleksi tanaman 

flora langka yang tidak dimiliki dan tidak tumbuh di tempat wisata flora lainnya. 

Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dari wilayah JABODETABEK bagi 

masyarakat yang akan melakukan pariwisata dicapai dengan menggunakan 

transportasi darat sekitar 1-2 jam perjalanan saja untuk mencapai lokasi. Selain itu 

biaya masuk yang dikeluarkan pengunjung tidak semahal wisata yang ada seperti 

Mekarsari dan Taman Safari (mudah di jangkau). Kebun Raya Bogor satu-satunya 

tempat yang paling nyaman dan sejuk dalam mengenal berbagai jenis flora langka 

bersama keluarga di akhir pekan. Kebersihan dan perawatan tanaman selalu dijaga 

dan dirawat setiap hari sehingga selalu bersih dan asri setiap hari, membuat 

pengunjung merasa nyaman untuk melakukan aktifitas yang dapat dinikmati di 

tempat tersebut.  
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b. Weakness (kelemahan) 

Kelemahan dari Kebun Raya Bogor adalah kurangnya media promosi eksternal yang 

memperkenalkan wisata di tempat ini. Sehingga masih banyaknya masyarakat 

JABODETABEK yang belum mengetahui wisata apa yang ada di Kebun Raya 

Bogor. 

c. Opportunity (Kesempatan/Pilihan lain) 

Dilihat dari lokasi dan tempat yang besar mendukung Kebun Raya Bogor menjadi 

satu-satunya tempat wisata terbaik dalam kota di JABODETABEK. Karena lokasinya 

yang menarik, strategis, bersih dan terawat setiap hari, Kebun Raya juga dapat 

menjadi sebuah tempat penyewaan yang mendukung untuk dilakukannya berbagai 

event untuk keperluan berbagai kalangan seperti tempat foto prewed, wedding 

ceremony acara dll. Keindahan berbagai jenis koleksi flora langka yang ada di sana 

bisa dijadikan juga sebagai tempat budidaya flora yang dilindungi pemerintah. 

d. Threat (Ancaman) 

Ancaman yang ada, di Bogor terdapat tempat wisata hewan yaitu Taman Safari 

Indonesia, Taman Bunga dan  Mekarsari sebagai tempat wisata flora juga dalam hal 

buah-buahan. Selama melakukan penelitian tugas akhir penulis perlu memperhatikan 

informasi yang akan diberikan tentang Kebun Raya Bogor. Taman Safari dan 

Mekarsari memiliki media promosi yang lebih terbuka kepada umum sehingga 
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namanya sudah diingat masyarakat luas. Image Taman Safari seringkali masuk dalam 

berita daripada Kebun Raya Bogor. 

3.3 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis melakukan kerangka berpikir sebagai 

berikut : 

a. Mencari informasi dan beberapa data yang menarik Kebun Raya Bogor dan 

permasalahan yang ada tentang Kebun Raya Bogor. 

b. Setelah mendapatkan pokok permasalahan yang menarik, penulis mencari 

informasi dan nara sumber yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada. 

Setelah mendapatkan berbagai informasi dan data yang cukup, penulis meminta izin 

untuk melakukan penelitian tugas akhir perancangan media promosi untuk Kebun 

Raya Bogor. 

c. Penulis mulai melakukan brainstorming, membuat mindmapping, sketsa kasar, 

mencari buku referensi flora dan mulai mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan penelitian. Pengumpulan data ini berdasarkan keywords yang dipersempit dan 

fokus oleh penulis, keywords tersebut adalah Wisata, Edukasi, Liburan, dan Tanaman. 

d. Tahap berikutnya penulis mulai melakukan sketsa kasar yang sudah diolah ke 

beberapa media promosi melalui fasilitas digital. Setelah selesai melakukan ini 

semua, penulis akhirnya mulai mencetak dan membuat dalam bentuk nyata dan 

digital. 
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