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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wisata kuliner khas dari suatu daerah memiliki daya tarik tersendiri bagi 

para wisatawan. Menurut Sucipto dan Limbeng (2017), wisata adalah kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara. Seiring berjalan nya waktu, kebutuhan pokok makanan dan minuman 

akan terus bertambah dan meningkat mengikuti dengan meningkatnya jumlah 

penduduk. Masyarakat kini tidak hanya mengkonsumsi untuk kebutuhan pokok 

saja, tetapi juga untuk kepuasan rasa, pelayanan dan suasana pemandangan dari 

suatu tempat.  

Makanan dan minuman tentunya merupakan hal utama saat melakukan 

kegiatan wisata kuliner. Kuliner dan pariwisata merupakan dua hal yang tidak dapat 

terpisahkan dimanapun seseorang berwisata. Menurut Eric Wolf (2003), definisi 

culinary tourism atau wisata kuliner adalah tentang makanan, menjelajahi dan 

menemukan budaya dan sejarah melalui makanan dan kegiatan terkait makanan 

dalam menciptakan pengalaman yang mengesankan. Makanan dan minuman 

merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh manusia sebagai sumber energi 

sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Tidak hanya itu saja, tetapi hal ini menjadi 

salah satu pencarian utama setiap orang saat melakukan perjalanan atau bepergian.  

         Dengan banyaknya jenis makanan khas Bogor dan luasnya Kota Bogor ini, 

cukup sulit bagi masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis dari kuliner Kota Bogor. 
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Maka dari itu, dengan adanya rancangan buku panduan wisata kuliner Kota Bogor 

ini diharapkan dapat membantu serta mempermudah masyarakat agar dapat 

meendapatkan infomasi tentang kuliner tersebut. Tidak hanya itu saja, tetapi di 

dalam buku juga terdapat informasi-informasi penting lainnya seperti beberapa 

fasilitas yang disediakan yaitu seperti tempat parkir, metode pembayaran, dan lain-

lain.   

Oleh karena itu rancangan buku panduan wisata kuliner Kota Bogor ini 

penulis sampaikan melalui Seminar Hasil yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 

2021 yang di dalam nya terdapat Person In Charge (PIC), sekretaris serta para 

dosen reviewer. Pada kegiatan ini penulis menyampaikan dan menjelaskan mulai 

dari proses pembuatan buku, isi buku serta tujuan penulis membuat buku panduan 

ini. Pada kegiatan ini penulis juga menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk 

menjelaskan buku panduan menggunakan powerpoint yang sudah penulis siapkan, 

agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dimengerti oleh para dosen 

reviewer. 

Rancangan buku panduan wisata kuliner Bogor ini penulis sampaikan 

melalui Seminar Hasil dengan tujuan penulis ingin menyampaikan hasil dari 

rancangan buku yang telah disusun. Buku panduan wisata kuliner Bogor ini 

menyampaikan jenis-jenis makanan yang dapat ditemukan di Kota Bogor dengan 

ke khasan dan keunikannya. Penulis juga ingin memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang jenis-jenis makanan apa saja yang dapat ditemukan khususnya 

di Kota Bogor. Selain itu penulis berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dan penulis juga menerima semua masukan yang ada untuk memperbaiki 

nya. 
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B. Tujuan 

Seminar hasil yang dilaksanakan ini merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis untuk menyampaikan isi dari buku yang telah dibuat. Tujuan 

dari pelaksanaan kegiatan seminar hasil ini adalah untuk mendapatkan masukan dan 

saran dari dosen reviewer mengenai hasil rancangan buku panduan wisata kuliner 

Kota Bogor. Dengan adanya seminar hasil ini, penulis sangat terbantu untuk 

mengetahui apa saja yang masih kurang guna untuk menyempurnakan buku ini. 

1. Mendapatkan umpan balik dari pihak terkait untuk penyempurnaan hasil 

Buku Panduan Wisata Kuliner Bogor. 

 

C. Manfaat 

Pada pembuatan rancangan buku dengan judul “Buku Panduan Wisata 

Kuliner Kota Bogor” ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan masih jauh 

dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis menerima segala masukan dan juga saran 

yang diberikan kepada penulis. Dalam pelaksanaan kegiatan seminar hasil buku 

panduan wisata kuliner Kota Bogor ini tentunya memberikan manfaat bagi penulis.  

Manfaat dari pelaksanaan Seminar Hasil rancangan buku panduan wisata 

kuliner Kota Bogor ini agar penulis mendapatkan arahan dan untuk mengetahui 

segala kekurangan yang terdapat pada buku panduan ini. Penulis juga mendapatkan 

saran dan masukan yang diberikan oleh para dosen reviewer untuk memperbaiki 

dan menyempurnakan hasil buku panduan wisata kuliner Kota Bogor.  
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D. Deskripsi Pembuatan Buku 

Penulis membuat rancangan buku dengan judul “Buku Panduan Wisata 

Kuliner Kota Bogor”. Isi dari rancangan buku panduan ini membahas apa saja jenis-

jenis kuliner yang terdapat di Kota Bogor yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing. Penulis membagi kuliner dalam empat kategori seperti jajanan, 

makanan berat, minuman, dan oleh-oleh, penulis pilih berdasarkan kuliner yang 

hanya dapat ditemukan di Kota Bogor, keunikan, sejarah dan popularitas dari 

kuliner tersebut. Penulis memilih jenis-jenis makanan dengan jumlah 30 jenis 

kuliner yang akan di survei langsung. Pada survei ini penulis melakukan survei 

lokasi mulai dari akses menuju tempat kuliner, fasilitas yang disediakan serta survei 

makanan dimana penulis mencicipi makanan tersebut agar mengetahui rasa dan 

juga tekstur. Selain itu, penulis juga melakukan proses wawancara langsung kepada 

pemilik toko agar informasi yang didapatkan sesuai dan benar. Agar pembaca dapat 

memiliki gambaran seperti makanan nya, penulis memperoleh data visual berupa 

gambar makanan dan gambar lokasi suasana tempat makan yang merupakan 

dokumentasi pribadi penulis. Setelah melakukan survei penulis mulai melakukan 

foto produk dari setiap 30 kuliner yang dimasukan kedalam buku panduan. Ketika 

foto produk sudah dilakukan penulis langsung mendesain buku dengan Adobe 

illustrator, dibuat hingga sudah sesuai dan rapi. Ketika buku panduan sudah selesai, 

penulis langsung memberikan kuesioner secara online kepada masyarakat untuk 

membaca Rancangan Buku Panduan Wisata Kuliner Kota Bogor untuk 

mendapatkan masukan dan hasil yang sesuai.  


