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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN  

	  
3.1. Gambaran Umum  

Gambaran umum yang penulis kerjakan untuk Tugas Akhir kali ini adalah 

merancang sebuah peta rute City Tour Bus Jakarta (CTBJ) yaitu sebuah bus 

tingkat gratis yang mengelilingi Jakarta. Peta rute CTBJ sendiri berisi rute CTBJ 

sebagai konten utama yang diletakkan di dalam sebuah booklet. Di dalam booklet 

tersebut akan dijelaskan informasi-informasi umum mengenai CTBJ, mulai dari 

fasilitas sampai dengan halte-halte pemberhentiannya. Selain itu, akan pula 

dijelaskan secara singkat mengenai objek-objek wisata yang dilewati oleh bus ini. 

Booklet ini menggunakan sistem bilingual, yaitu menggunakan Bahasa Inggris 

dan Bahasa Indonesia. 

 Tugas Akhir ini didukung oleh data yang dikumpulkan melalui metode 

pengumpulan data kualitatif yang mengacu pada buku karangan Prof. Dr. 

Sugiyono berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Metode 

yang penulis pilih adalah dengan melakukan wawancara, observasi lapangan, dan 

kuesioner yang diisi oleh para turis pengguna CTBJ sebagai target utama. 

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada PT. Transjakarta selaku pengelola City 

Tour Bus Jakarta. Wawancara ini dilakukan di kantor PT. Transjakarta yang 

beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No.1, Jakarta Timur pada tanggal 8 Mei 2015. 
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Disana, penulis bertemu dengan Bapak Ferry Togi selaku Humas PT. Transjakarta 

yang menjelaskan berbagai hal mengenai City Tour Bus Jakarta. Wawancara ini 

penulis lakukan guna mendapatkan data primer serta profil CTBJ. 

1. Hasil Wawancara 

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pada tahun 2013 Pemerintah 

Kota Jakarta mengusulkan untuk mengadakan suatu bus wisata di Jakarta. 

Kemudian program kerja tersebut diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan 

Budaya untuk ditindak lanjuti. 

 Di tahun yang sama, bus wisata akhirnya terealisasi. Bus-bus wisata ini 

diimpor dari Cina yang kemudian diberi nama City Tour Bus Jakarta. Ukuran bus 

tingkat wisata yang tinggi ini perlu mendapat perhatian khusus dalam pemilihan 

rute operasi. Rute yang dipilih kemudian adalah rute di sekitar wilayah Thamrin 

karena daerah tersebut terbebas dari kabel listrik dan pepohonan yang 

memungkinkan dapat mengganggu perjalanan dari bus ini. Pertimbangan lainnya 

adalah, karena di daerah Thamrin banyak berpusat aktivitas hiruk pikuk kota 

Jakarta sebagai kota yang sibuk. 

 Pada awalnya, pemerintah mencoba mengoperasikan bus ini secara gratis 

untuk mengetahui respon masyarakat akan transportasi baru ini sekaligus untuk 

pengenalan. Target dari CTBJ ini adalah seluruh masyarakat umum yang ingin 

berwisata di Jakarta. Setelah tiga bulan dan mendapat respon baik, pada akhirnya 

pemerintah tetap menggratiskan bus ini supaya masyarakat dan keluarga-keluarga 

di sekitar Jakarta dapat berwisata keliling Jakarta. 
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 Di tahun berikutnya, Dinas Pariwisata dan Budaya merasa kurang mampu 

dalam mengelola CTBJ ini, sehingga pada tanggal 1 Januari 2015 segala 

pengelolaan diserahterimakan kepada PT Transjakarta. Namun, dikarenakan 

kondisi PT Transjakarta yang kurang kondusif berkaitan dengan proses 

rebranding, maka pengelolaan CTBJ pun tersendat, sehingga CTBJ kini berjalan 

dengan apa adanya.  

 Ferry Togi mengatakan bahwa untuk peta rute CTBJ memang saat ini 

sangat diperlukan. Namun, dengan kondisi PT. Transjakarta yang masih dalam 

keadaan belum stabil, hal ini belum bisa diproses lebih lanjut. 

(Dokumentasi Penulis, 2015) 

	  
2. Kesimpulan Wawancara 

 
Penulis merangkum beberapa poin penting dalam wawancara yang telah 

dilakukan bersama Humas PT. Transjakarta, Bapak Ferry Togi. Dari wawancara 

Gambar 3.1. Foto bersama Bapak Ferry Togi 
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yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa CTBJ telah berpindah 

tangan dari Dinas Pariwisata dan Budaya, kini dikelola oleh PT. Transjakarta. Hal 

ini dilakukan karena belum siapnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

mengelola transportasi baru, sehingga PT. Transjakarta yang sudah terbiasa 

menangani transportasi (terutama bus) dirasa mampu mengelola CTBJ dengan 

lebih baik. 

 Kondisi PT. Transjakarta yang sedang melakukan rebranding ternyata 

belum mampu untuk memroses dan mengelola CTBJ lebih lanjut. Sehingga, 

untuk saat ini kegiatan operasional CTBJ berjalan seperti biasanya. 

3.1.2. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Penulis mencoba melakukan pengamatan langsung di jalur-jalur CTBJ, antara lain 

di halte Monas, Sarinah, Museum Nasional, Masjid Istiqlal, dan di dalam bus 

langsung. 

	  
1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Dari pengamatan yang penulis lakukan, terdapat data yang diperoleh, antara lain: 

a. Bagian fisik CTBJ 

CTBJ merupakan sebuah bus tingkat gratis yang berkeliling di sekitar Jakarta, 

tepatnya di bagian Jakarta Pusat. Dari luar, CTBJ didominasi oleh warna 

hijau dan ungu, serta ilustrasi-ilustrasi sederhana yang menggambarkan kota 

Jakarta. Di badan CTBJ terdapat tulisan besar “Wisata Keliling Ibukota” 
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berwarna hitam. Di badan luar bus ini juga dilengkapi dengan tulisan berjalan 

yang berisikan tempat pemberhentian selanjutnya. 

 

 

 

 

Sumber : http://www.transportumum.com/jakarta/bus-tingkat-wisata-jakarta-city-tour/ 

 

 

 

 

Sumber : http://www.thejakartapost.com 

 

 

 

 

Sumber : http://www.virtualtourist.com 

Gambar 3. 2. Bagian luar CTBJ 

Gambar 3. 3. Bus tampak samping 

Gambar 3. 4. Bus tampak samping dan belakang 

Perancangan Visualisasi..., Priscilla Maria, FSD UMN, 2015 



	   45	  

Di dalam bus ini dibedakan menjadi lantai dasar dan lantai atas. Di lantai 

dasar terdapat 18 tempat duduk penumpang, sedangkan di atas terdapat 42 

tempat duduk penumpang. Kapasitas total dari bus ini sebanyak 60 orang dan 

tidak boleh ada yang berdiri.Di dalam bus dilengkapi dengan pendingin 

ruangan, tempat sampah, televisi, dan speaker. Bus ini dikendarai oleh 

seorang perempuan, yang ditemani oleh satu sampai dua orang petugas bus. 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.transportumum.com/jakarta/bus-tingkat-wisata-jakarta-city-tour/ 

 

 

 

 

 

 

 http://jakarta.panduanwisata.id/files/2014/03/30-interior-bus-city-tour-jakarta.jp 

Gambar 3. 5. Bagian dalam bus di lantai dasar 

Gambar 3. 6 Bagian dalam bus di lantai atas 
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b. Operasional 

Terdapat total 5 unit CTBJ yang beroperasi mengelilingi wilayah Jakarta 

Pusat. Rute dari bus ini dimulai dari Monas Merdeka Barat – Balai Kota – 

Sarinah – Bundaran HI – Museum Nasional – Pecenongan – Pasar Baru/GKJ 

– Masjid Istiqlal – Monas Merdeka Utara – kemudian kembali lagi menuju 

Monas Merdeka Barat. Halte bus ini teridiri dari halte-halte bus kota yang 

sudah lama ada, hanya saja ditambah rambu berwarna biru bertuliskan “City 

Tour” di dekatnya. CTBJ sendiri beroperasi mulai pukul 09.00 sampai dengan 

17.00 WIB dengan estimasi waktu tunggu di tiap halte adalah 5-15 menit. 

 

 

 

  

Sumber : http://travel.detik.com 

 

 

 

     

Sumber : http://foto.okezone.com 

Gambar 3. 7. Rambu City Tour 

Gambar 3. 8. Halte di Bundaran HI 
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Objek-objek wisata utama yang dilewati oleh CTBJ antara lain : Monas, Balai 

Kota, Mall Sarinah, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Museum Nasional 

(Museum Gajah), Kuliner Pecenongan, Pasar Baru, Gedung Kesenian Jakarta, 

Masjid Istiqlal, dan Gereja Katedral. Tempat/Monumen bersejarah lain yang 

dapat dilihat oleh para turis adalah Patung Arjuna Wijaya, Bundaran HI, 

Lapangan Banteng Utara, Bangunan-bangunan tua di sepanjang Pasar Baru 

sampai Juanda, dan gedung Bank Indonesia. 

2. Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

a) Karakter Target 

Target utama dalam penelitian ini adalah para turis dari luar Indonesia yang 

menggunakan jasa transportasi CTBJ ini. Kebanyakan dari mereka 

merupakan seorang backpacker, dimana semua kebutuhan terdapat dalam tas 

punggungnya dan hanya memanfaatkan keberanian untuk bertanya kepada 

masyarakat sekitar untuk dapat bertahan hidup. 

Secara fisik, semua turis yang telah penulis temui memakai baju santai. 

Biasanya hanya memakai kaos seadanya dengan celana sepanjang lutut. 

Beberapa ada yang berjalan sendiri, berdua, dan berkelompok lebih dari dua 

orang. Mereka banyak ditemukan di sekitaran halte Monas, Museum Gajah, 

dan Sarinah. 

 

 

Perancangan Visualisasi..., Priscilla Maria, FSD UMN, 2015 



	   48	  

b) Kebiasaan media/informasi yang digunakan 

Ketika di Indonesia, para turis hanya memanfaatkan media-media cetak, 

seperti brosur atau flyer yang bisa ditemukan di hotel ataupun objek-objek 

wisata. Mereka membawa media-media tersebut ketika di luar ruangan atau 

sedang berada pada suatu objek wisata. Selain itu, mereka memanfaatkan wifi 

yang ada. Biasanya, wifi hanya tersedia di hotel atau penginapan, sehingga 

setelah keluar dari hotel atau penginapan, mereka hanya berpegang pada 

catatan-catatan mereka sendiri dan keberanian untuk bertanya ke masyarakat 

sekitar. 

3.  Kesimpulan  

Dari data yang telah penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa CTBJ 

merupakan bus tingkat wisata gratis yang mengelilingi daerah-daerah wisata di 

Jakarta. Bus ini mempunai fasilitas lengkap, bersih, dan nyaman, sehingga 

menjadi pilihan bagi keluarga dan turis-turis untuk berkeliling Jakarta. Turis-turis 

backpacker menjadikan CTBJ sebagai pilihan dalam berwisata karena bus ini 

gratis dan dapat mengantarkan mereka ke banyak tempat wisata sekaligus. Hanya 

bermodalkan bertanya kepada warga sekitar, mereka dapat menikmati jasa 

transportasi bus ini. 

3.1.3. Hasil Survey Angket atau Questioner 

Selain melakukan pengamatan, penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 100 

wisatawan yang sedang berada pada jalur-jalur City Tour Bus Jakarta dan telah 
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menggunakan transportasi tersebut. Kuesioner ini dilakukan untuk memverifikasi 

fenomena, mengetahui karakteristik wisatawan, dan pemilihan aplikasi media 

serta penempatannya. 

1. Hasil Survey/ Questioner 

Dari hasil kuesioner yang telah tersebar, penulis mendapatkan data sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Dari 100 responden diperoleh sebanyak 55 sampel atau 55% merupakan wanita 

yang mengisi kuesioner ini, sedangkan untuk pria terhitung terdapat 45 orang atau 

45%. 

 

 

 

 

 

Gambar	  3.	  9.	  Diagram	  jenis	  kelamin 

Gambar	  3.	  10.	  Diagram	  usia 
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Dari data yang diperoleh, ternyata sebanyak 65% atau sama dengan 65 dari 100 

orang yang menggunakan CTBJ berusia 20-29 tahun. Sisanya sebanyak 30% 

berusia 30-39 tahun, dan 5% berusia 50 tahun. 

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 45% atau 45 dari 100 turis berasal dari Benua Eropa, yaitu dari negara 

Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Perancis, dan Inggris. Terbanyak kedua adalah 

dari benua Asia sebanyak 25% atau 25 dari 100 turis berasal dari negara 

Singapura dan Malaysia. Kemudian, terdapat pula 15 turis dari Australia, dan 

sisanya berasal dari Amerika. 

 

 

 

 

 

Gambar	  3.	  11.	  Diagram	  Kebangsaan 

Gambar	  3.	  12.	  Diagram	  tujuan	  datang	  ke	  Indonesia 
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Dari data yang diperoleh,, sebanyak 55% atau 55 orang turis internasional datang 

ke Indonesia untuk berlibur. 30% datang karena urusan bisnis, dan sisanya 

sebanyak 10 orang turis mempunyai urusan lain, 5 diantaranya datang ke 

Indonesia untuk menemui keluarganya yang tinggal di Indonesia. 

 

 

 

 

 

65% atau setara dengan 65 dari 100 orang turis merasa dirinya merupakan tipe 

turis backpacker, yaitu turis yang melakukan kegiatan wisata atau travelling 

secara acak. Mereka tidak memerlukan seorang tour guide ataupun agensi wisata 

untuk membantu mereka dalam melakukan perjalanan. Mereka berjalan-jalan 

sesuai kehendak hati tanpa memikirkan akomodasinya secara masak-masak. 

Berlawanan dengan karakteristik turis backpacker, sebanyak 35% merasa dirinya 

merupakan turis yang sangat terorganisir. Mereka memerlukan persiapan yang 

matang dalam berlibur atau melakukan perjalanan. Kebanyakan dari mereka 

sudah merencanakan dan menyiapkan agenda untuk kegiatan berlibur yang akan 

datang. Menggunakan jasa agensi wisata ataupun tour guide adalah suatu hal yang 

harus dilakukan. 

 

Gambar	  3.	  13.	  Diagram	  Karakteristik	  Turis 

Perancangan Visualisasi..., Priscilla Maria, FSD UMN, 2015 



	   52	  

 

 

 

 

 

 

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 50% atau 50 dari 100 orang 

turis mendapatkan info mengenai CTBJ dari kenalannya yang berada di 

Indonesia. 20% di antaranya mengetahui dari agensi travel yang mereka pilih. 

Kemudian, sebanyak 15% turis mendapatkan informasi dari internet dan 15% 

lainnya mengetahui informasi CTBJ dari media lain. 

 

 

 

Gambar	  3.	  15.	  Diagram	  pengetahuan	  tentang	  informasi	  CTBJ 
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Dari data yang diperoleh, sebanyak 90% turis tidak mengetahui dimana tempat 

pemberhentian CTBJ, rute, serta objek wisata yang dilewati oleh bus tingkat ini. 

 

 

 

 

 

 

Kemudian, sebanyak 95% atau setara dengan 95 dari 100 orang turis setuju dan 

akan lebih baik jika terdapat informasi mengenai tempat pemberhentian, rute, 

serta objek-objek wisata yang dilalui oleh CTBJ. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 16. Diagram pembuatan peta rute CTBJ 

Gambar	  3.	  17.	  Diagram	  pemilihan	  media	  peta 
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Beberapa turis memilih lebih dari satu untuk pertanyaan kali ini. Ketika 

diharuskan memilih tiga opsi media peta yang disukai, sebanyak 52% atau setara 

dengan 52 dari 23 check menyatakan bahwa media terbaik untuk realisasi peta 

rute CTBJ adalah dalam bentuk brosur. 26% lainnya memilih lewat gambar 

digital yang dapat di akses melalui internet. Sisanya, sebanyak 22% memilih 

media sign board atau sebuah papan menjadi media pilihan untuk peletakkan peta 

rute CTBJ. 

 

 

 

 

 

Pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan yang dapat dijawab dengan lebih dari 

satu opsi. Dari 20 turis yang telah menjawab pertanyaan terakhir ini, terdapat 24 

hasil jawaban yang ditemukan. 42% atau setara dengan 10 dari 24 jawaban 

menyatakan bahwa tempat terbaik untuk meletakkan informasi berisi peta rute 

CTBJ adalah di halte CTBJ sendiri. Kemudian, 29% lainnya memilih bandara 

menjadi tempat yang tepat untuk peletakkan informasi mengenai peta rute CTBJ. 

21% lainnya lebih setuju jika diletakkan di Hotel, dan sisanya sebanyak 8% 

menjadikan Mall menjadi salah satu opsi terbaik. 

Gambar 3. 18. Diagram peletakkan peta 
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2.  Kesimpulan  

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

 Turis-turis internasional yang datang ke Indonesia didominasi oleh turis 

Eropa berusia kisaran 20-30 tahun dengan tujuan untuk berlibur. Mereka datang 

ke Indonesia tanpa bantuan agen wisata ataupun tour guide, melainkan sebatas 

bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar atau kenalan yang ada di Indonesia. 

 Beberapa turis tersebut kemudian mengetahui adanya City Tour Bus 

Jakarta (CTBJ), namun tidak mengetahui dimana saja halte dan tempat 

pemberhentiannya, juga rute serta tempat-tempat wisata yang dilewati. Para turis 

berpikir bahwa akan lebih baik jika terdapat informasi mengenai CTBJ lewat 

sebuah peta yang berisi rute, tempat pemberhentian, serta objek-objek wisata yang 

dilalui oleh CTBJ. Kebanyakan dari mereka memilih peta tersebut direalisasikan 

dalam bentuk brosur, dan diletakkan di halte-halte CTBJ ataupun di bandara 

Internasional. 

3.1.4. Analisis Data  

 
Dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, baik data yang diperoleh dari 

observasi lapangan ataupun hasil dari penyebaran kuesioner, yang kemudian 

dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perancangan visualisasi peta 

rute CTBJ, penulis menyimpulkan bahwa City Tour Bus Jakarta merupakan 

transportasi pilihan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk 
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melakukan perjalanan wisata dengan nyaman, lengkap, dan gratis. Dikarenakan 

untuk berwisata, maka bus ini bersifat dinamis dan menyenangkan. Hal ini dapat 

dilihat dari elemen-elemen desain yang digunakan di badan bus bagian luar. 

Perpaduan warna hijau cerah dengan ungu menimbulkan kesan ceria dan modern. 

Ilustrasi-ilustrasi ikon Jakarta yang digunakan pun cenderung menggunakan gaya 

ilustrasi coretan anak-anak, yang menumbulkan kesan ramai, ceria, dan 

menyenangkan. Pada akhirnya, gambaran yang diharapkan muncul dalam benak 

masyarakat mengenai CTBJ ini adalah : Bus tingkat wisata gratis pilihan warga 

Jakarta. 

3.2. Studi Existing 

Berikut merupakan beberapa contoh media beserta visualisasi yang penulis 

pertimbangkan sebagai bahan referensi untuk perancangan peta rute City Tour Bus 

Jakarta. 

1. Media 

Menurut data, media pilihan  para target pengguna CTBJ adalah menggunakan 

media cetak yang mudah dibawa bepergian. Penulis merasa booklet adalah 

media yang tepat untuk media primer perancangan visualisasi peta rute CTBJ 

kali ini. Dari beberapa referensi yang ada, penulis menemukan visualisasi 

yang dipilih sebagai patokan perancangan peta rute. Dari referensi yang ada, 

booklet yang dipilih menggunakan bahan kertas Art Paper yang memiliki 

berat 210 gram, dengan pertimbangan supaya kertas tidak mudah kusut saat 

dibawa kemanapun dan disimpan dimanapun.  
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Sumber : http://designworklife.com/2014/05/29/alliteration-inspiration-zoos-zzzs/ 

2. Konten  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan referensi yang penulis pilih, konten dalam sebuah visualisasi peta 

rute terdiri dari pets, rute, dan objek-objek yang ada di dalam rute tersebut. Objek 

digambarkan dalam bentuk ikon sederhana sehingga secara keseluruhan tampilan 

peta tersebut tidak terlalu ramai. 

 

Gambar	  3.	  19.	  Referensi	  media 

Gambar 3. 20. Referensi konten 
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Dalam referensi visual selanjutnya dapat dilihat bahwa gaya visual yang 

digunakan berupa grafik-grafik ilustrasi dengan warna-warna yang cerah, serta 

menggunakan font sans serif, yang jika digabungkan akan memberikan kesan 

dinamis, ramai, dan ceria. Di dalam peta ini terdapat ikon-ikon yang 

merepresentasikan tempat atau objek-objek yang ada, rute jalan, serta orientasi 

yang menunjukkan arah mata angin. 
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