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Abstract— Traditional culinary—including food, 

beverages,and snacks—is one of Kabupaten Gresik’s 

potential. However, survey conducted to 30 children (from 7 

to 11 years old) shows that more than 60% of them are 

familiar only with nasi krawu, martabak usus, and opak. 

The number of children who are familiar with the other 

kinds of food like bonggolan and nasi karak is lower than 

that (less than 60%). What is more surprising, none of them 

is familiar with ubus and sego roomo. This is a sad fact, 

since children are the ones who will be in charge in 

preserving local culinary in the future. Thus, we conducted 

a research using 3 methods in making final designs: 

predesign, design, and postdesign. The result is children’s 

picture story book about Gresik’s culinary. The book 

contains visualization of cooking process of Gresik’s 

traditional food and Gresik’s other local aspects. 
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I. PENDAHULUAN  

Gresik merupakan Kabupaten yang terletak di pesisir 
utara Jawa Timur. Lokasi ini dianggap strategis, sehingga 
Gresik dijadikan sebagai pelabuhan dan tempat perdagangan 

antar bangsa sejak jaman Kerajaan Majapahit. Pada masa 
lalu banyak pedagang asing singgah di Gresik dengan tujuan 

tidak hanya berdagang tetapi juga berdakwah[1]. Beberapa 

bukti fisik dapat dilihat di Museum Sunan Giri yang ada di 

Gresik. Museum ini menyimpan artifak-artifak Gresik di 
masa lalu yang jika dikaji, menunjukkan identitas budaya 
dari berbagai daerah, mulai dari Cina, Jawa, Arab, India, dan 
Belanda. Sejarah ini yang kemudian menjadi salah satu 
faktor pembentuk kehidupan sosial budaya Gresik di masa 
kini. 
 

Kondisi kehidupan sosial budaya Gresik ternyata 
bertalian dengan potensi kuliner mulai dari makanan, 
minuman, hingga jajanan. Dalam buku berjudul Asli 

Badhogan Gresik
[2]

, tercatat ada 86 jenis kuliner khas 
Gresik. Padahal dituliskan juga bahwa menurut Aries 

 
Wahyudianto, wartawan Radar Gresik yang juga ikut 
berkontribusi dalam terbitnya buku tersebut, sebenarnya 
kuliner asli Gresik jumlahnya hampir 200-an, namun 
separuhnya sudah mulai punah atau hilang. Kuliner khas 
Gresik merupakan potensi lokal yang harus dilestarikan 
karena memiliki fungsi kultural sebagai identitas 
masyarakat. 
 

Kuliner khas Gresik biasanya dilestarikan secara 
turun-temurun. Anak-anak akan membantu orang tua 
ketika memasak, sehingga secara tidak langsung anak-
anak menjadi bisa memasak masakan khas Gresik. 
Sayangnya pelestarian dengan cara ini, sepertinya lambat 
laun semakin hilang, padahal anak-anak merupakan 
target penting dalam upaya pelestarian kuliner Gresik 
secara jangka panjang. 
 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan rancangan 
media berupa buku cerita bergambar untuk anak sebagai 
upaya pelestarian kuliner khas Gresik. Anak-anak yang 
dijadikan target dalam perancangan ini adalah anak-anak 

yang menurut teori kognitif Piaget
[3]

 berada pada Periode  
III (setara dengan rentang usia 7-11 tahun) yaitu periode 
berpikir konkret. Kemampuan kognitif pada periode ini 
sesuai untuk memberikan informasi menganai proses 
pengolahan kuliner khas Gresik yang dikemas dengan 
narasi cerita imajinatif. 
 

Dalam perancangan ini, tujuan utamanya adalah 
memberikan wawasan pada anak-anak mengenai kuliner 
khas Gresik. Namun peneliti juga menyematkan unsur-
unsur lokal Gresik pada baik visualisasi maupun alur 
cerita. Perancangan buku cerita bergambar ini masih 
dalam proses pengembangan. Isi dari paper ini dibatasi 
pada pemaparan sebagian proses desain dan konsep 
visual dari buku cerita bergambar yang dirancang. 

 
II. METODE  

Metode perancangan ini merujuk pada proses 
perancangan yang terdiri dari 3 babak yaitu pre desain, 

desain, dan post desain
[4]

.  
Babak awal proses perancangan ini adalah pra desain. 

Babak ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap 
identifikasi masalah dan analisis data. Peneliti 
mengidentifikasi permasalahan dengan cara menyebarkan 
angket untuk mengetahui tingkat pengenalan anak-anak 



terhadap kuliner khas Gresik, wawancara dan observasi 
pada pembuat makanan khas Gresik, observasi lapangan 
ke area pelabuhan Gresik, serta didukung dengan studi 
literatur. Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap 
data-data yang didapatkan untuk kemudian dijadikan 
landasan dalam menentukan solusi yang sesuai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Metode Perancangan 

 
Babak selanjutnya adalah babak desain. Babak ini 

terdiri dari tahap skematik desain dan pengembangan 
desain. Pada tahap skematik desain, peneliti melakukan 
brainstorming untuk mencari dan mengeksplorasi ide 
sebanyak-banyaknya untuk kemudian dipilih satu yang 
terbaik. Tahapan selanjutnya adalah tahap pengembangan 
desain, yaitu mengembangkan satu ide terpilih dari tahap 
skematik desain. 
 

Babak terakhir adalah post-desain. Pada babak ini 
terdiri dari tahap evaluasi dan eksekusi. Pada tahap 
evaluasi, peneliti mengujicobakan buku cerita bergambar 

pada target pembaca yaitu anak usia 7-11 tahun. Masukan 
dan tanggapan pada tahap uji coba ini kemudian 
dijadikan bahan evaluasi sebelum kemudian di eksekusi. 

 

III. PRA DESAIN 
 

Pada tahap pra desain peneliti melakukan identifikasi 
masalah dengan menyebarkan angket, wawancara, 
observasi, dan studi literatur. 

 

A. Tingkat Pengenalan Anak Terhadap Makanan Khas 
Gresik 

 
Peneliti melakukan survey dengan menyebarkan 

angket untuk mengukur tingkat pengenalan anak-anak 

terhadap makanan khas Gresik. Survey dilakukan pada 

30 anak kelas 3 SD (rentang usia 7-11 tahun) di salah 

satu Sekolah Dasar di Gresik. Dalam survey ini, peneliti 

menunjukkan 10 gambar makanan khas Gresik pada 

masing-masing anak kemudian mereka diberi tugas untuk 

menyebutkan namanya. Makanan yang disajikan dalam 

gambar merupakan makanan khas yang masih kerap 

ditemukan diperjual belikan di Gresik. 
 

Jenis makanan Persentase kenal 

Nasi krawu 83,3% 

Jenang jubung 36,7% 

Sego roomo 0% 

Pudak 56,7% 

Bonggolan 6,7% 

Nasi karak 20% 

Otak-otak 30% 

Martabak usus 63,3% 

Opak 63,3% 

Ubus 0% 
 

Fig. 2.  Tabel Persentase Pengenalan Anak Terhadap Beberapa Jenis 
Masakan Khas Gresik 

 
Hasil angket menunjukkan bahwa beberapa jenis 

makanan khas Gresik seperti nasi krawu, martabak usus, 

dan opak masih dikenali oleh mayoritas anak-anak, 

sedangkan beberapa jenis makanan lainnya seperti jenang 

jubung, pudak, bonggolan, nasi karak, otak-otak, 

cenderung tidak dikenali bahkan tidak ada anak yang 

mengenai ubus dan sego roomo. Jauh berbeda ketika 

peneliti menyajikan gambar-gambar makanan asing 

seperti hamburger, pizza, sosis, sushi dan kebab yang 

dikenali dengan persentase rata-rata 94,6%. Bahkan 

ketika ditanyai makanan favoritnya mayoritas anak, 

sebanyak 40% menjawab pizza, dan hanya 3,33% yang 

menyebutkan makanan khas Gresik. 
 

Hal ini menunjukkan jika beberapa makanan khas 

Gresik masih familiar di kalangan anak-anak, tetapi 

sebagian makanan kurang dikenal. Hal ini patut untuk 

dikhawatirkan, karena disamping semakin sedikitnya 

generasi penerus kuliner khas Gresik ditambah dengan 

maraknya makanan-makanan dari negara lain, sebagian 

makanan khas nantinya berpotensi untuk dilupakan. 

 

B.  Makanan Khas Gresik 
 

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber 
yang merupakan warga asli Gresik dan ahli dalam 
memasak masakan khas Gresik. Narasumber memperoleh 
resep-resep masakan secara turun temurun dari orang tua. 



Anak perempuan biasanya membantu orang tua untuk 

memasak di dapur. Sehingga, secara tidak langsung resep 

dan cara mengolah masakan khas Gresik akhirnya 

terwariskan ke generasi selanjutnya. Narasumber juga 

menyatakan bahwa memasak masakan khas Gresik hanya 

dilakukan saat ada event tertentu, dan biasanya berkaitan 

dengan event keagamaan. 
 

Hasil wawancara menyatakan bahwa beberapa 
masakan Gresik memiliki kemiripan dengan masakan 
dari negeri Arab, misalnya sego tomat, dan gulai ubus. 

Sego tomat 
[2]

 bisa dijumpai dijual oleh beberapa 

pedagang di perkampungan Arab di Gresik. Sego tomat 
sebenarnya memiliki kemiripan dengan nasi kebuli khas 
Timur Tengah, yang membedakan adalah rasa tomat 
yang membuat nasi lebih segar dan memberikan warna 
kemerahan. Nasi kebuli memiliki warna yang cenderung 
lebih gelap karena bahan ketumbar dan jinten yang lebih 
banyak. 
 

Ubus juga memiliki kemiripan dengan masakan 

Timur Tengah dalam hal penyajiannya. Sebenarnya ubus 

merupakan nama kerupuk. Dalam penyajiannya ubus 

biasanya digunakan sebagai pendamping gulai. Jadi cara 

penyajiannya hampir sama dengan gulai maryam. 
 

Kemiripan kuliner ini merupakan pengaruh dari 
lokasi Gresik yang pada masa lalu sering dijadikan 
tempat singgah dan dakwah para pedagang dari Arab. 
Salah satu istilah yang banyak dikenal untuk menyebut 
Gresik adalah Gresik Kota Santri. Ciri utama masyarakat 

Gresik
[1]

 adalah kentalnya semangat Islam dalam 

kehidupan sehari-harinya. Gresik juga dikenal sebagai 
salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa melalui Sunan 
Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ajaran Islam 
berkembang melalui perpaduannya dengan tradisi lokal. 
 

Eratnya agama Islam dengan tradisi lokal di Gresik 

salah satunya juga dapat dilihat dari kuliner. Beberapa 

masakan khas Gresik biasanya muncul pada saat-saat 

tertentu yang berkaitan dengan agama Islam.Misalnya 

bubur masin dan bongko kopyor banyak ditemui saat 

bulan Ramadhan, yaitu bulan dimana penganut agama 

Islam wajib berpuasa.  

pencaharian masyarakat Gresik. Data tahun 2018, di 
Kecamatan Gresik saja terdapat 956 jumlah rumah tangga 
yang bermata pencaharian sebagai nelayan baik pemilik 
maupun pendega. Sedangkan jumlah total masyarakat 
yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Kabupaten 

Gresik adalah 11.883 rumah tangga. 
[7]

 Berkaitan dengan 

pekerjaan nelayan, di area pelabuhan juga banyak 
ditemukan lokasi-lokasi pengeringan ikan. Masyarakat 
menata ikan dan mengeringkannya di atas anyaman 
bambu di tepi pelabuhan. 
 

Di pelabuhan juga ditemukan adanya kapal-kapal 

logistik. Gresik sejak jaman dulu memang sudah dikenal 

dengan letaknya yang strategis sebagai pelabuhan 

dagang. Hal itu ternyata masih terus berlangsung hingga 

saat ini. Di Gresik juga banyak terdapat gudang-gudang 

tempat penyimpanan logistik perusahaan. Hal inilah yang 

mengakibatkan perindustrian berkembang pesat di 

Gresik. Banyak industri-industri besar mulai dari Semen 

Indonesia, Petrokimia, Nippon Paint, ada di Gresik. 

Menurut data tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Gresik, jumlah industri besar-sedang yang ada 

di Gresik mencapai 402 industri.
[8] 

 
Di sekitar area pelabuhan terdapat pemukiman warga. 

Salah satu pemukiman yang ada di daerah ini disebut 

dengan Desa Lumpur. Nama Lumpur tersebut berasal 

dari tanah laut, yang mengendap di pinggir pantai yang 

becek. Lama-kelamaan tanah itu mengering dan di 

manfaatkan untuk rumah, sehingga banyak rumah berdiri 

di atasnya, dan berdirilah sebuah desa yang kini dikenal 

dengan nama Lumpur. 
[5] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Kuliner Khas Gresik (Bubur Masin dan Sego Tomat) 

 

C.  Masyarakat Pesisir 
 

Hampir sepertiga wilayah Gresik adalah wilayah 

pesisir
[7]

. Peneliti melakukan observasi lapangan untuk 
mengetahui kondisi dan karaker area pesisir yang ada di 
pelabuhan Gresik. 
 

Di area pelabuhan banyak terdapat kapal-kapal 
nelayan. Perikanan merupakan salah satu sumber mata 

 
 
 

 
Fig. 4. Kondisi area pesisir di sekitar pelabuhan Gresik 

 

IV. PROSES DESAIN 
 

Pemaparan proses desain pada penelitian ini dibatasi 
hanya pada tahap skematik desain dan pemaparan konsep 
visual. 
 
A.  Skematik Desain 
 

Buku yang mengkombinasikan cerita dan gambar 
dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu buku 
bergambar (picture book), buku cerita bergambar (picture 
story book), buku ilustrasi (illustrated book), dan buku 
informasi bergambar (informational picture book). 
Perbedaan dalam kategori-kategori tersebut adalah 
komposisi dan tingkat kepentingan antara gambar dan 
tulisan. Dalam perancangan ini, peneliti merancang buku 
cerita bergambar, yaitu buku yang komposisinya 



seimbang antara kepentingan gambar dan tulisannya. 
Gambar dalam buku cerita bergambar bertujuan untuk 

menggambarkan apa yang dituliskan. 
[6] 

 
Pada tahap brainstorming ini peneliti membuat 

kerangka dan melakukan brainstorming. Proses ini 
dituangkan dalam bentuk sketsa kasar.  

hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik 
merupakan pesisir pantai. 
 

Dalam perancangan visualisasi buku cerita bergambar 
ini, peneliti menyematkan unsur-unsur budaya dan 
identitas Kabupaten Gresik. Beberapa diantaranya adalah 
objek masjid, kapal barang, pabrik, kapal nelayan, lokasi 
pengeringan ikan, dan warung kopi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Sketsa Kasar Tahap Skematik Desain 

 

Banyak ide konsep visual yang muncul pada tahap 

ini. Dari banyaknya ide konsep visual itu, peneliti 
memilih salah satu konsep untuk kemudian 

dikembangkan. 
 
B.  Konsep Visual 
 

Satu konsep terpilih pada tahap skematik desain 

kemudian diolah untuk dikembangkan. Konsep visual 

terplilih merujuk pada karakter gambar abak-anak yaitu 

karakter gambar dengan komposisi sejajar. Ilustrasi 

nantinya tidak menerapkan jauh dekat dalam gambar, 

melainkan semua objek akan ditampilkan secara 

keseluruhan dengan cara meletakkan objek yang dekat di 

bawah area gambar dan objek yang jauh di atas area 

gambar. Gambar menggunakan outline tegas untuk 

memudahkan anak dalam membedakan antara satu objek 

dengan objek lainnya. Warna yang digunakan adalah 

warna-warna cerah. Kesan yang ingin ditampilkan dari 

visualisasi buku cerita bergambar ini adalah keceriaan 

dan imajinatif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Visualisasi Masjid 

 
Masjid. Masyarakat Gresik kental dengan agama 

Islam. Dalam alur cerita dan visualisasinya peneliti 
menyematkan konsep agama Islam. Secara visual, 
identitas Islam salah satunya ditampilkan dalam bentuk 
masjid yang menjadi salah satu objek pada 
penggambaran setting cerita. Identitas visual Islam 
lainnya ada pada pakaian yang digunakan oleh tokoh 
dalam cerita, seperti jilbab, peci, dan sarung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 8. Visualisasi Kapal Barang 

 
Kapal logistik. Sudah sejak jaman dulu, pelabuhan 

Gresik banyak dikunjungi oleh kapal-kapal dagang. 
Peneliti juga memvisualisasikan karakter Gresik sebagai 
kota pelabuhan yang banyak disinggahi pedagang dengan 
menambahkan objek berupa kapal barang. Kapal dagang 
diposisikan di bagian gambar dan berada di tengah laut. 
Hal ini bertujuan untuk menggambarkan kapal dagang ini 
berasal dari tempat yang jauh.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig. 9.  Visualisasi Industri 

 Bangunan pabrik. Gambar pabrik dalam ilustrasi buku 
 cerita anak ini merepresentasikan Gresik sebagai Kota. 
 Banyak  terdapat  industri-industri  besar  seperti  Semen 
 Indonesia,  Petrokimia,  Maspion,  Nippon  Paint,  dan 
 banyak  lagi.  Peneliti  meletakkan  bangunan  pabrik  di 
 bawah   bangunan   masjid,   hal   ini   bertujuan   untuk 

Fig. 6.  Karakter Visual Buku Cerita Bergambar Kuliner Khas Gresik menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari agama 

Setting cerita merujuk pada pemukiman yang ada di 
harus diutamakan dibandingkan kehidupan duniawi. 

 

daerah pelabuhan Gresik. Area pelabuhan dipilih karena  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10. Visualisasi Kapal Nelayan 

 
Kapal nelayan. Nelayan menjadi salah satu mata 

pencaharian masyarakat Gresik. Di daerah pelabuhan 
kapal-kapal nelayan selalu berjajar rapi di pinggir 
dermaga. Peneliti menggambarkan kapal-kapal nelayan 
dari sudut pandang tampak atas untuk menonjolkan 
tampilan ritmis kapal nelayan di pelabuhan saat 
dijangkarkan di dermaga.  
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11. Visualisasi Mengeringkan Ikan 

 
Mengeringkan Ikan. Dari hasil observasi lapangan ke 

area pelabuhan Gresik, didapati bahwa salah satu mata 
pencaharian masyarakat di area pesisir adalah dengan 
mengawetkan ikan dengan cara dijemur. Ikan-ikan yang 
ditangkap ini diletakkan di atas anyaman bambu 
kemudian dijemur dengan terik matahari di area 
pelabuhan.  
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Visualisasi Warung Kopi 

 
Warung kopi. Warung kopi (warkop) menjadi salah 

satu identitas Kabupaten Gresik. Sangat mudah untuk 
mencari warkop di Gresik. Bahkan Gresik memiliki cita 
rasa kopi yang khas yang disebut dengan kopi kasar. 
Demikian pun di daerah pelabuhan, sangat mudah untuk 
menemukan warung kopi. 

V. POST DESAIN 
 

Dalam babak post-desain terdapat beberapa tahapan 
yaitu evaluasi dan eksekusi. Tahap evaluasi dilakukan 
dengan cara mengujicobakan prototype buku cerita 
bergambar pada anak usia 7-11 tahun. Dalam uji coba ini 
anak-anak akan memberikan komentar dan tanggapan 
yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi. 
Kemudian dilanjutkan ke tahap akhir yaitu eksekusi. 
Pada tahap eksekusi buku cerita bergambar dan media-
media pendukungnya dicetak sesuai dengan format dan 
material yang ditentukan. 
 

Buku cerita bergambar kuliner khas Gresik pada 
perancangan ini masih dalam tahap pengembangan dan 
belum sampai tahap post desain. 

 

VI. KESIMPULAN 
 

Salah satu upaya untuk melestarikan kuliner khas 
Gresik adalah dengan media buku cerita bergambar untuk 
anak. Anak dijadikan target penting untuk pelestarian 
jangka panjang. Selain menyampaikan pesan utamanya 
yaitu mengenalkan potensi kuliner Gresik pada anak, 
secara visual buku cerita bergambar ini juga disemati 
identitas lokal dari Kabupaten Gresik. Misalnya 
visualisasi yang merepresentasikan agama Islam, industri, 
karakter masyarakat pesisir sebagai nelayan, serta warung 
kopi. Nantinya buku cerita bergambar ini tidak hanya 
merepresentasikan kekayaan lokal Gresik dari sisi 
kulinernya saja melainkan juga didukung dengan cerita 
serta visualisasi setting dan tokoh yang kental dengan 
karakter Kabupaten Gresik. 
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