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BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum 

3.1.1. Kampung Cai RancaUpas 

Bumi perkemahan Ranca Upas atau Kampung Cai RancaUpas adalah suatu objek 

wisata alam yang berdiri sejak tahun 1980 yang menyediakan fasilitas wisata alam 

dan memiliki layanan outdoor activity yang meliputi Camping Ground, Outboand, 

Advanture, maupun pemandian air panas. Ranca Upas tersebut merupakan salah 

satu tempat wisata di Ciwidey, Bandung Selatan yang tak hanya untuk pecinta 

alam yang dapat menggunakan atau menikmati tempat ini namun untuk 

melakukan aktivitas keluarga atau untuk menghilangkan kepenatan dari hirup 

pikuknya perkotaan.  Tempat ini terletak pada ketinggian sekitar 1710 meter di 

atas permukaan laut, dengan luas area sebesar  25 hektar, dengan suhu sekitar 

17°C - 20°C. Tempat tersebut mempunyai banyak sekali daya tarik yang dapat 

kita nikmati dan lihat. Di sekitar area wisata di kelilingi hutan lindung dengan 

beragam flora seperti pohon huru , Kurai, Jimuju, Kihujan. Hamirug. Kitambang, 

Pasang dan Puspa. Selain terdapat berbagai jenis pepohonan terdapat beragam 

fauna jenis burung  dan salah satu aktivitas yang popular yang di sediakan adalah 

mengunjungi konservasi penangkaran Rusa Jawa. Di lahan seluas 5 hektar 

tersebut dahulunya di tahun 1980 menurut Bapak Ucok, terdapat tujuh ekor rusa 

pertama dan sampai saat ini sudah mencapai 35 ekor yang kita dapat berinteraksi 

langsung dengan rusa, yang hidup dengan bebas di alam terbuka dan juga  
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memberi makan rusa-rusa tersebut secara langsung dengan sayuran dan wortel 

yang telah di sediakan.  Dan Kampung Cai RancaUpas ini berdiri di bawah 

naungan Perusahaan Hutan Indonesia (PERHUTANI), sebuah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). (sumber: http://www.rancaupas.com/2013/12/panduan-wisata-

ranca-upas-bandung.html di akses tanggal 14 April 2016) khususnya di Unit III 

jawa barat  dan Banten yaitu KBM Jasa lingkungan dan Produk lain (JLPL). 

 

 

  

 

 

3.1.2. Analisa Media Promosi  

Kampung cai Rancaupas ini selama berdirinya hingga saat ini hanya memiliki 3 

buah media promosi yaitu web, baliho, dan juga brosur yang berisi price list dari 

fasilitas yang disediakan oleh Rancaupas itu. Dari perusahaan sendiri dalam hal 

promosi masih bertumpu pada pemasaran dari perhutani sebagai pengelola 

kewisataan daerah Ciwidey, namun tidak ada promosi yang dilakukan perusahaan 

itu sendiri. Tak hanya mengandalkan dari perhutani, perusahaan tersebut juga 

mengandalkan pemasaran dari para pengunjung ataupun orang yang ingin 

memanfaatkannya sebagai tempat untuk syuting film atau beriklan dimana 

menurut mereka strategi tersebut sebagai pemasaran juga. Website pun tidak ada 

Gambar 3.1. Logo Kampung Cai Rancaupas 
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yang resmi dari perusahaan itu sendiri melainkan orang lain yang membuat 

namun bukan karyawan dari Rancaupas. Baliho pun hanya satu buah di depan 

pintu masuk serta berosur  hanya berupa selebaran yang berisi price list dan juga 

contact person. 

 

Gambar 3.1. Brosur Pricelist 

3.2. Data Penelitian 

Dalam merancang media promosi dari kampung Cai Rancaupas, penulis 

melakukan beberapa metode pengumpulan data yaitu : 

3.2.1. Analisa Wawancara  

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 7 April 2016 kepada bapak 

Ucok selaku wakil pengelola sekaligus sebagai petugas lapangan yang dilakukan 

langsung di dalam kantor informasi wisata Rancaupas tersebut. Dari hasil 
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wawancara kepada bapak Ucok diketahui bahwa Rancaupas itu sendiri tidak 

mempunyai media promosi yang official khusus untuk perusahaan Kampung cai 

Rancaupas tersebut, terlebih web yang beralamat www.rancaupas.com tersebut 

bukanlah website resmi yang dibuat oleh perusahaan sendiri namun orang lain 

yang membuat. Selain itu, wahana barupun sudah mulai bertambah seperti kolam 

waterboom, paintball, outbond adapun berkuda dihari sabtu dan minggu namun 

menurut beliau Rancaupas masih identik dan terlihat hanya sebagai tempat 

kemping.  

 Pada proses wawancara ini bapak Ucok menyatakan bahwa target dari 

rancaupas sendiri tidak ada dimana mereka hanya melihat dari sisi banyaknya 

pengunjung yang memang datang di tiap harinya. Namun disetiap hari Jumat 

merupakan hari dimana pengunjung berdatangan ke Rancaupas. Di tiap harinya 

beliau menyatakan pengunjung yang berdatangan merupakan mahasiswa atau 

anak muda dari Jakarta maupun Bandung. Pada hari Sabtu dan Minggu banyak 

berupa rombongan ataupun anak-anak sekolah  dan setidaknya keluarga yang 

berkunjung.  
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Gambar 3.2. Penulis dengan Bapak Ucok 

Tak hanya dengan pengelola penulis juga melakukan wawancara langsung kepada 

pengunjung dan audience berjumlah 5 orang dari rancaupas itu sendiri di lokasi 

kemping rancaupas tersebut pada tanggal 7 april 2016 pada malam harinya. 

Penulis melakukan tanya jawab mengenai akomodasi menuju kesana, media apa 

saja untuk mengetahui rancaupas itu sendiri. Dari hasil wawancara tersebut 3 dari 

5 orang yang di wawancarai mengatakan bahwa mereka mengetahui rancaupas 

melalui blog blog orang ataupun dari mulut ke mulut saja. Dan menurut mereka 

sangat perlu sekali media khususnya dalam memasarkan dan mempromosikan 

dari rancaupas tersebut. 
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Gambar 3.3. Penulis berwawancara dengan salah satu Pengunjung 

Kesimpulan dari hasil wawancara dari audience dan dengan pengelola adalah 

Diketahui bahwa RancaUpas masih belum memiliki media promosi yang resmi 

dalam hal menginformasikan keunggulannya, seperti websitenya, 

www.rancaupas.com ataupun www.kampungcairancaupas.com yang ternyata 

bukan merupakan website yang dibuat resmi oleh perusahaan melainkan orang 

yang hanya untuk usahanya sendiri. Maka dari itu penulis membuat media 

promosi berupa website sebagai media informasi guna mempromosikan 

keunggulan-keunggulan didalamnya. 

3.2.2. Analisa Observasi 

Menurut Gulo (2000) menyatakan bahwa metode observasi merupakan suatu 

metode penelitian yang sebagaimana cara si peneliti dalam memperoleh data 

dengan mencatat sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian 

berlangsung. Data didapat dengan cara melihat, merasakan, mendengarkan yang 

kemudian dicatat seobyektif mungkin (hlm. 117). Penulis dalam hal ini 
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melakukan pengamatan langsung ke lokasi Kampung Cai Rancaupas mulai dari 

memasuki lingkungan penelitian, melakukan interaksi dengan pengunjung sekitar 

maupun pedagang sekitar lokasi penelitian. Penulis juga melakukan observasi 

terjun langsung menjadi peserta atau pengguna dari tempat wisata tersebut. Media 

Promosi dari Rancaupas ini masih belum optimal dalam hal memperkenalkan 

perusahaan dibanding kompetitor lain dari segi visual maupun informasi dan juga 

content-nya. Media promosi yang kurang jelas seperti brosur yang hanya 

selebaran yang berisi price list maupun  website yang tidak resmi dari perusahaan 

itu sendiri.   

 Kesimpulan dari observasi ini adalah bahwa lokasi pariwisata Kampung 

Cai Rancaupas ini memiliki potensi yang sangat kuat dari segi wahananya, 

alamnya, fasilitasnya dan juga harganya yang terjangkau, namun dengan media 

promosi yang kurang, sangat disayangkan bahwa keunggulan tersebut tidak dapat 

ditonjolkan dan diperjual untuk menambah pengunjung, maka dari itu penulis 

merancang media promosi untuk mengoptimalkan keunggulannya. 

Perancangan Visual... Stanislaus Vito, FSD UMN, 2016



 46 

3.2.3. Kuisoner 

Dalam pencarian data kuisoner ini penulis melakukannya via online yang mana 

para responden merupakan sesuai target promosi dan segmentasi dari perancangan 

ini yang telah dibahas dalam Bab 1 Pendahuluan yaitu sebanyak 52 responden 

yang berdomisili khususnya di luar lokasi Kampungcai Rancaupas itu yaitu 

Jakarta dan sekitarnya. Data kuisoner ini menanyakan apakah para responden atau 

masyarakat di luar lokasi Bumi Perkemahan Kampungcai Rancaupas tersebut 

mengenal tentang tempat tersebut dan bagaimana para mresponden mengetahui 

tempat tersebut. 

3.2.4. Proses Distribusi Kuisoner 

Kuisoner ini dilakukan melalui via online dan disebarkan melalui forum maupun 

group tertentu yang disebarkan melalui media sosial yang memang sesuai dengan 

target promosi dari perancangan ini, dan dari penyebaran tersebut mendapatkan 52 

responden. Berikut merupakan screenshot form pada penyebaran kuisoner yang 

penulis lakukan : 

 

Gambar 3.4. Form Kuisoner 1 
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Gambar 3.5. Form Kuisoner 2 

Penulis mengajukan kurang lebih 12 pertanyaan mulai dari usia responden, 

bertempat tinggal, apakah responden mengetahui adanya bumi perkemahan 

rancaupas itu sendiri, bagaimana tanggapan responden terhadap visual dari media 

promosi yang sudah ada, dan juga media apa yang efektif  serta cocok untuk 

promosinya. 

3.2.5. Analisa Kueisoner 

 

Berdasarkan pertanyaan dan jawaban dari kuisoner tersebut, maka kuisoner ini 

dapat mewakili masyarakat diluar Bandung khususnya Jakarta dan sekitarnya. 

Mayoritas merupakan masyarakat perkotaan. Hal dapat menunjukan dan 

membuktikan kaitan antara respoden kuisner dengan segmentasi dan target 
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promosi dari Kampung cai rancaupas ini dimana yang sudah dibahas dalam Bab 1 

pendahuluan, yaitu lingkup diluar tempat wisata tersebut khususnya Jakarta dan 

diluar Bandung. Dalam pertanyaan berikutnya mengenai usia responden 

memberikan jawaban data bahwa mayoritas responden berusia 20 hingga 35 

tahun. 

 

Dari petanyaan tersebut membuktikan bahwa mayoritas responden berumur 20-35 

tahun yang merupakan rentan usia yang sesuai dengna target dan segmentasi yan 

gtelah dibahas dalam Bab 1 Pendahuluan yaitu 20 hingga 35 tahun. Dengan hasil 

jawaban ini maka dapat dijadikan dasar dalam menentukan perancangan 

selanjutnya karena hasil dari responden yang cocok dengan target promosinya. 
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Untuk pertanyaan berikutnya bertujuan untuk mendata apakah dari sekian banyak 

responden yang menjawab mengetahui mengenai tempat wisata kampung cai 

rancaupas tersebut dan dari manakah mereka mengetahui tempat tersebut. 

 

Dari pernyataan tersebut mendapatkan jawaban, bahwa dari responden tersebut 

67,3% masih ada yang belum mengetahui tempat wisata tersebut dan yang sudah 

mengetahuinya mereka mendapatkan informasi mengenai lokasi tersebut bukan 

dari media promosi manapun ataupun media yang ditawarkan dari Kampung Cai  

Rancaupas itu sendiri, melainkan hanya mouth to mouth atau dari pengalaman.  
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 Pertanyaan diatas bertujuan untuk mengetahui apakah Kampungcai 

Rancaupas ini membutuhkan sebuah media promosi atau tidak dan juga untuk 

menentukan media promosi primer dan sekunder dalam perancangan promosi 

kampungcai rancaupas ini, dan dari pertanyaan tersebut mendapatkan hasil yaitu 

sebuah website  sebagai media promosi primer, dan media cetak atau iklan 

sebagai media sekunder.  

 Kesimpulan dari penelitian kuisoner yang sudah dilangsungkan bahwa 

media promosi memang berperan penting dalam menyampaikan informasi dan 

mempengaruhi seseorang untuk berwisata terlebih masyarakat Indonesia 

khususnya daerah Bandung, diluar Jakarta,  maupun sekitar Jakarta masih belum 

mengetahui dan mengenal tempat wisata Kampung Cai Rancaupas dengan baik, 

padahal dapat dilihat bahwa Kampung cai rancaupas mempunyai banyak sekali 

potensi mulai dari alamnya, wahananya maupun lokasinya yang sangat enak. 

Maka dari itu dibutuhkan media promosi pariwisata dengan menggunakan 

website. 
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3.3. Analisis SWOT 

1. Strength 

    Ranca Upas memiliki banyak sekali kekuatan dalam hal daya tarik terlebih   

wahana-wahana yang disuguhkan seperti memiliki tempat penangkaran rusa 

sendiri di bandingkan dengan tempat lain yang sejenis, ditambah dengan 

wahana baru seperti flying fox, waterboom, paintball, dan pastinya camping 

ground. Selain itu Ranca Upas memiliki potensi alam yang sangat indah dan 

nyaman. 

2. Weakness 

 kurangnya media promosi yang terdapat pada objek wisata tersebut khususnya 

yang official dari Rancaupas tersebut, sehingga beberapa wahana baru kurang 

diketahui oleh masyarakat dan juga masih melihat bahwa tempat tersebut 

hanya sebatas untuk sebagai tempat camping ground saja. Adapun juga 

kurangnya akomodasi yang cukup mudah untuk mencapai tempat tersebut dan 

juga tidak terdapat peta resmi dari  perusahaan. 

3. Opportunity 

Dengan penambahan saran dan wahana dapat lebih menarik pengunjung karena 

tidak hanya camping ground saja, namun ada wahana lain dapat menikmati 

obyek wisata tersebut. Suasana alam yang indah dan nyaman serta lahan yang 

luas merupakan suatu peluang bagi rancaupas dan terdapat wahana 

penangkaran rusa yang merupakan suatu keunggulan yang tidak ada di 
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camping ground lainnya yangmana dapat dipromosikan untuk menarik para 

pengunjung. 

4. Threat 

Beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman bagi rancaupas, seperti kompetitor 

dan juga jaraknya yang cukup jauh dari pusat kota Bandung terlebih Jakarta. 

Rancaupas sendiri dikelilingi oleh objek wisata lain yang jaraknya tidak cukup 

jauh seperti kawah putih, ciwidey valley, situ patenggang. Terlebih lagi 

kompetitor seperti cikole lembang, rakata advanture sukabumi yang merupakan 

tempat sejenis yang tidak jauh dari pusat kota. 

3.4. Analisa STP Website 

Berikut merupakan uraian analisa dari segmenting, targeting, dan positioning 

yang penulis gunakan untuk dasar perancangan website Kampung Cai ranca upas: 

 1. Segmenting : Masyarakat khususnya daerah Jakarta dan diluar Bandung 

 maupun orang Bandung sendiri. 

 2. Targeting : Wisatawan domestik khususnya Jakarta, Bandung  dan 

diluar Bandung (primer), wisatawan mancanegara (sekunder). 

 3. Positioning : Mempromosikan Kampung Cai rancaupas dimana tidak 

hanya tempat untuk berkemping saja namun banyak wahana lainnya. 

Sebagai tempat wisata alam yang fun, dapat merasakan feel dari alam 

bebas dan juga dapat memacu adrenaline disana. 
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 4. Psikografis : Mempunya rasa kekeluargaan , dinamis, aktif suka 

bertualang, suka dengan kegiatan outdoor, berjiwa muda, mengenal 

teknologi modern, suka dengan hal baru, open minded. 

Pembatasan masalah seperti ini merupakan masih sangat potensial wisatawan 

Domestik khususnya daerah Jakarta, Bandung dan diluar bandung masih sangat 

potensial untuk mengunjungi Kampung Cai Rancaupas ini, terlebih menurut 

riset yang telah dilakukan penulis, belum banyak mengetahui eksistensi dari 

Kampung Cai Rancaupas ini sebagai tempat untuk berwisata. Wisatawan 

mancanegara merupakan suatu target yang sekunder karena menurut Badan 

Pusat Statistik tahun 2011, wisatawan domestik masih menjadi mayoritas 

wisatawan didaerah Bandung dan sekitarnya terlebih lagi menurut bapak Ridwan 

Kamil selaku walikota Bandung menyatakan bahwa lebih dari 22 ribu kendaraan 

yang beridentitaskan masyarakat berpenduduk Jakarta masuk ke Bandung tiap 

minggunya. 

 Dalam pemilihan psikografis yang disesuakan dengan kondisi dari Bumi 

perkemahaan Rancaupas itu sendiri. Lokasinya yang memiliki suasana alam 

yang cantik dan sejuk, serta memiliki lahan yang luas sehingga sanak saudara 

serta kerabat dapat berkumpul bersama, sehingga cocok bagi yang sedang 

mencari ketenangan dan penghilang kepenatan, atau senang menghabiskan 

liburan dengan berkumpul dan bercerita satu sama lain. 

 Selain itu Kampung Cai Rancaupas juga menyediakan sarana outbond, 

paintball, ataupun kolam renang air panas, sehingga cocok dinikmati oleh 
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mereka yang senang dengan kegiatan memacu adrenaline, teamwork, dan 

senang dengan kegiatan di luat ruangan yang berminat untuk menghabiskan 

liburan dengan cara tersebut. 

3.5. Studi Existing 

Pada jaman modern ini, tipe website sangatlah beragam, maka dari itu diperlukan 

analisis yang lebih mendalam agar menghasilkan kesimpulan jenis desain web apa 

yang tepat sebagai media promosi utama untuk Kampung Cai Rancaupas.  

 Responsive Web Design merupakan suatu jenis website  yang merupakan 

suatu website paling diminati dalam menonjolkan kekuatan fotografinya, terutama 

dalam hal promosi suatu tempat wisata. Dalam hal ini Responsive Web Design 

mempunyai teknik jquery. Jquery adalah suatu javascript library dalam sistem 

suatu web yang cepat dan ringan untuk dokumen HTML, menangani event, 

membuat animasi dan interaksi AJAX. AJAX merupakan suatu teknik 

pemrograman yang berbasis web untuk menciptakan aplikasi web interaktif. 

 Salah satu website yang menggunakan desain responsive web design 

adalah borneoadventure.com. Sebuah website wisata yang berisi tentang informasi 

mengenai wisata didaerah kalimantan. Pada website ini sangatlah menarik dimana 

tidak banyak menggunakan tulisan namun lebih mengutamakan visual. 

Pengunjung website disuguhi dengan berbagai macam foto-foto yang 

menggambarkan tempat tersebut. Namun terdapat kesan yang professional, 

simple, easy to use dan lux yang dimiliki oleh website ini. 
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Gambar 3.4. Tampilan website borneoadventure.com 

Namun, Responsive web design ini mempunyai sisi positif maupun negatif. dalam 

hal positif, web ini mempunyai loading yang cepat disetiap akses, Selain itu 

mempunyai transisi image dan elemen yang menarik sehingga pengunjung ingin 

kembali untuk membuka web tersebut sehingga dapat melibatkan pengunjung 

website, memudahkan SEO (Search Engine Optimization), lalu mempermudah 

dalam penavigasian dan juga mendukung Website khususnya yang betema 

Fotografi, dan portofolio. Tak hanya sisi positif saja melainkan terdapat sisi 

negatif dari responsive web ini yaitu dalam web design ini content text tidak dapat 

ditampilkan secara penuh karena sisi yang ditonjolkan merupakan kekuatan 

gambar yang berada pada website. Adapun juga menu & link menjadi sangat 

banyak sekali dalam satu content. Berdasarkan hal tersebut, website dengan sistim 

responsive web design beserta feature jquerydapat menjadi suatu website yang 
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baik, mengingat jika sisi negatif yang ada dapat dikurangi atau bahkan 

dihilangkan. Berdasarkan Awwards.com, permasalahan utama dalam sistim ini 

yaitu tidak dapat menampilkan teks yang banyak dan teksnya pun terbatas karena 

dalam hal ini tujuan utama dalam penggunaan responsive web design  adalah 

menampilkan content gambar. Namun hal ini dapat diatasi dengan membagi situs 

menjadi halaman html baru yang berisi content terpisah yang disambungkan 

dengan link dan transisi. 

 Pada website ini, pengunjung dapat mengarahkan tombol panah dan 

mengklik hingga menuju halaman sekunder. Cara ini memungkinkan untuk 

menjalankan efek slider dan menggunakan lebih dari satu halaman. Dengan 

adanya kondisi tersebut, maka dapat menjawab permasalahan tentang SEO atau 

Search Engine Optimisation, yang mana semakin banyak halaman yang tersebar, 

secara tidak langsung akan semakin mendukung SEO karena memiliki halaman 

yang terpisah dan URL yang berbeda. Melalui analisis ini kita mendapat 

kesimpulan bahwa responsive web design, dapat menjadi tipe situs yang baik 

untuk didesain, dibuktikan dengan studi komparatif yang telah penulis lakukan. 

 Selain itu juga terdapat sasaran yang akan dicapai dengan tipe desain 

responsive web design ini guna memenuhi kebutuhan promosi Kampung Cai 

rancaupas ini. Antara lain yaitu untuk lebih menjelaskan dan memberi informasi 

tentang apa saja fasilitas dan keunggulan dari Kampung Cai Rancaupas itu 

sendiri, sehingga para wisatawan tak hanya melihat Kampung Cai rancaupas 

tersebut sebagai tempat kemping saja namun terdapat wahana lain seperti outbond 

, kolam renang air panas, paintball dan penangkaran rusa. Yang terakhir adalah 
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tentunya untuk mengajak pengunjung utnuk melakukan perjalanan berkunjung ke 

Kampung Cai rancaupas tersebut untuk melakukan aktivitas yang ada.  

3.6. Strategi Website  

Dalam stategi pembuatan Website pada dasarnya adalah suatu perancangan dan 

manajemen komunikasi dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam 

sebuah media informasi interaktif. Dalam strategi komunikasi ini dalam 

pembuatan konsep perancangan website Kampung Cai Rancaupas ini dengan 

memberikan kesan dan gaya baru serta informasi ineteraktif kedalam media 

website. 

 Strategi komunikasi dengan konsep perancangan media informasi website 

Kampung Cai rancaupas ini digunakan agar pesan yang ingin disampaikan ke 

khalayak dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Strategi komunikasi yang 

dilakukan dalam media informasi mengenai wahana dan ciri khas dari Kampung 

Cai rancaupas yang bersifat informatif, hanya memberikan informasi secara visual 

dengan menggunakan media  website dan media pendukung lainnya. Bahsa yang 

digunakan merupakan bahasa yang sederhana, singakt dan jelas. Penggunaan 

bahasa yang sederhana supaya target audiencenya akan lebih mudah mengerti dan 

memahaminya. Dalam pembuatan dan merancang serta mendesain sebuah website 

faktor kenyamanan dari pengunjung harus diterapkan. Maka dari itu perlu 

diterapkan beberapa strategi dalam pembuatan sebuah website diantaranya : 
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1. Fokus pada target yang akan dituju 

2. Fokus kepada kepuasan target yang dituju dengan memberi informasi  

tentang tempat yang dituju secara lengkap dan intertaktif. 

3. Memberikan karakter khas pada sebuah website yang mana dalam 

website bumi perkemahaan rancaupas ini fokus pada apa saja yang 

terdapat didalam wisata Kampung Cai rancaupas ini. 

4. Jenis Website  

Dalam perancangan website ini penulis menggunakan jenis website 

statis. Website statis adalah suatu website yang halamannya tidak 

berubah dan untuk mengubahnya harus secara manual menggunakan 

kode pemrograman. Pada website  statis hanya memberikan informasi 

secara satu arah, yaitu berasal dari pemilik software atau pemilik web 

yang hanya bisa diupdate oleh pemilik saja. Penulis menggunakan jenis 

website ini karena kelebihan dari website ini dapat mengembangkannya 

secara kostum menurut konsep yang ada. 
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