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ABSTRAK 
 

Erliana Ayu Pratiwi. 2010. Karakteristik Wisatawan Ziarah di Obyek 
Wisata Masjid Agung Demak. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 104 halaman, 24 tabel, 2 peta, 20 gambar. 
 
Kata Kunci : Karakteristik wisatawan ziarah, perjalanan wisata, demografi, 

sosial ekonomi  
 

Para wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak memiliki 
karakteristik yang yang bervariasi baik demografi, golongan agama, 
perjalanan wisata dan sosial ekonomi. Rumusan masalah yang akan diungkap 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah karakteristik wisatawan ziarah 
yang berkunjung di obyek wisata Masjid Agung Demak. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui karakteristik wisatawan ziarah yang berkunjung di 
Masjid Agung Demak. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang 
berkunjung di obyek wisata Masjid Agung Demak. Sampel yang diambil 
yaitu wisatawan yang berkunjung di obyek wisata Masjid Agung Demak yang 
pada saat penelitian wisatawan tersebut bertujuan untuk melakukan ziarah. 
Sampel berjumlah 144 responden, jumlah tersebut merupakan 0,5 % dari 
jumlah rata-rata pengunjung setiap bulan yaitu 28.794 orang. Metode 
pengambilan sampel menggunakan metode kombinasi yaitu insidental 
purpossive sampling. Data primer diperoleh melalui angket atau kuesioner, 
penelitian secara langsung atau observasi dan wawancara dengan para 
wisatawan dan takmir masjid serta dokumentasi. Data yang diperoleh diolah 
dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif 
persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  para wisatawan yang 
berkunjung ke Masjid Agung Demak mempunyai tujuan untuk berziarah ke 
makam-makam sesepuh Kasultanan Demak. Dengan melakukan ziarah, 
wisatawan tersebut mendoakan arwah para Sultan Demak dan keluarganya, 
dan juga memohon doa pribadi kepada Allah SWT agar diberikan ketenangan 
dan ketentraman hidup, diberikan berkat rezeki, dan juga ampunan atas dosa-
dosa yang telah dilakukan. Para wisatawan sebagian besar penganut aliran 
agama Nahdlatul Ulama (NU) dari penelitian sebesar 77,8 %. Usia rata-rata 
wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ziarah 35 - < 40 tahun dengan 
usia tertinggi 55 - < 60 tahun. Tingkat pendidikan para wisatawan sudah baik 
yaitu tamatan SMA, pendapatan yang diperoleh yaitu antara 1 – 1,5 juta 
rupiah perbulan dengan mata pencaharian yang dimiliki sebagai wiraswasta. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah wisatawan ziarah berasal dari 
wilayah Jawa Timur seperti Jombang, Lamongan, Gresik. Karena kota 
tersebut merupakan basis dari aliran agama Nahdlatul Ulama (NU). Para 
wisatawan menggunakan paseban untuk beristirahat, karena sebagian besar 
dari mereka berkunjung di Masjid Agung Demak hanya mampir tidak untuk 
menginap. 

Saran yang diajukan adalah sehubungan dengan jumlah wisatawan 
yang datang setiap hari selalu banyak sebaiknya pihak takmir masjid agung 
demak menambah fasilitas paseban agar para wisatawan bisa beristirahat. 
Karena sekarang ini paseban tersebut hanya terdapat 2 buah saja, jumlahnya 
tidak cukup untuk menampung para wisatawan yang berkunjung. Untuk 
mengantisipasi para wisatwan yang menginap, sebaiknya fasilitas penginapan 
yang terdapat di lingkungan Masjid Agung Demak dibenahi dan ditambah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam geografi dipelajari aneka macam fenomena di muka bumi 

dari sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dan keruangan, karena itu 

kajian geografi tentang kepariwisataan menyangkut tinjauan dari salah satu 

sudut tersebut atau kombinasinya dengan selalu memperhatikan konteks 

keruangan (Suharyono,1997:4). 

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk 

memperoleh devisa dari penghasilan non migas. Sumbangan pariwisata bagi 

pembangunan nasional, selain menyumbangkan devisa bagi negara, 

pariwisata juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan 

nasional, yaitu : memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan 

budaya bangsa, memperluas wawasan nusantara, mendorong perkembangan 

daerah, mendorong pelestarian lingkungan hidup, memperluas wawasan 

nusantara dan menumbuhkan rasa cinta tanah air (Karyono, 1997:89). 

Lalu lintas wisatawan akan memberikan hasil yang tidak sedikit, 

bahkan memberikan pendapatan (income) utama. Dampak dengan adanya 

lalu lintas orang-orang yang melakukan perjalanan, antara lain : 

memberikan kesempatan kerja atau dapat memperkecil pengangguran, 

meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan nasional. 
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Daerah tujuan wisata (tourist destination) ditentukan oleh berbagai 

faktor, antara lain adalah : 1) daya tarik wisata, 2) kemudahan perjalanan 

atau aksessibilitas ke daerah tujuan wisata yang bersangkutan, 3) sarana dan 

fasilitas yang diperlukan (Kodhyat, 1996: 6-7). 

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau 

sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat 

sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. 

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu kebutuhan aktifitas dan 

fasilitas yang dapat menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang ke 

suatu daerah. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi 

kepariwisataan. Pariwisata akan dapat lebih berkembang apabila disuatu 

daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek dan daya tarik wisata (Marpaung, 

2002: 78-79). 

Sedangkan pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 yaitu yang menjadi sasaran 

perjalanan wisata yang meliputi : 

1) Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora 

dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba 

dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka. 

2) Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta 

(air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan. 
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3) Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, 

industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-

tempat ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain. 

Perkembangan kepariwisataan di suatu daerah maupun suatu 

negara akan meningkat terus dikarenakan : 

1. jumlah penduduk yang bertambah terus dari waktu ke waktu 

2. pendapatan per kapita penduduk yang semakin lama semakin meningkat 

3. tingkat mobilitas penduduk yang semakin lama semakin tinggi 

4. ada kecenderungan jumlah penduduk kelompok umur remaja dan muda 

semakin lama semakin tinggi. 

Direktorat Jendral Pariwisata tahun 1998 membagi daerah 

kepulauan Indonesia atas 7 daerah tujuan wisata terdiri dari beberapa 

Propinsi yang termasuk didalamnya, adalah sebagai berikut : 

1) Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang termasuk kelompok A yang terdiri 

dari : Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. 

2) Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang termasuk kelompok B yang terdiri 

dari : Propinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. 

3) Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang termasuk kelompok C yang terdiri 

dari : Propinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 

4) Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang termasuk kelompok D yang terdiri 

dari : Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 

Timur. 
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5) Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang termasuk kelompok E yang terdiri 

dari : Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Timur, dan Kalimantan Barat. 

6) Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang termasuk kelompok F yang terdiri 

dari : Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

dan Sulawesi Utara. 

7) Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang termasuk kelompok G yang terdiri 

dari : Propinsi Maluku, dan Irian Jaya. 

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Jawa 

Tengah yang termasuk dalam daerah tujuan wisata kelompok C dimana 

kawasan ini terkenal dengan aset wisata alam, wisata budaya dan buatan 

manusia, salah satunya adalah kawasan Masjid Agung Demak. Kawasan 

obyek wisata Masjid Agung Demak merupakan unggulan di Kabupaten 

Demak yang letaknya berada di pusat kota Kabupaten Demak, berjarak ± 

26 km arah timur dari ibukota Propinsi Jawa Tengah di Semarang atau ± 

25 km arah barat dari Kabupaten Kudus. 

Sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jawa Tengah, 

Masjid Agung Demak telah nyata mampu menarik kunjungan wisatawan 

dari berbagai daerah, baik lokal, regional, nasional maupun internasional 

atau mancanegara.  Masjid Agung Demak menjadi cikal bakal berdirinya 

kerajaan Islam, dan sebagai cagar budaya peninggalan Kasultanan Bintoro 

Demak. Struktur bangunan masjid mempunyai nilai historis seni bangun 

arsitektur tradisional khas Indonesia. Wujudnya karismatik, tetapi megah, 
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anggun, indah, mempesona, dan berwibawa yang mencerminkan filosofi 

tingkat kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah SWT. 

Penampilan atap limas piramida, menunjukkan akidah islamiyah yaitu 

iman, islam dan ihsan. Kini Masjid Agung Demak difungsikan sebagai 

tempat peribadatan dan ziarah. 

Daya tarik Masjid Agung Demak sendiri adalah salah satu tiang 

penyangganya terbuat dari tatal atau yang biasanya disebut saka tatal yang 

diikat dengan rumput oleh Sunan Kalijaga. Disamping saka tatal terdapat 

pula candra sengkala memet, saka majapahit, makam Raden Patah; 

Sultan Trenggono; Pangeran Benowo; Arya Penangsang dan sesepuh 

Kasultanan Demak lainnya, pawestren, surya majapahit, museum, 

maksurah, pintu bledeg, mihrab, dampar kencana, menara adzan yang 

semakin menambah keindahan dari Masjid Agung Demak. 

Selain itu Demak sebenarnya juga memiliki banyak ulama yang 

berpengaruh yang dikunjungi banyak santri manakala mereka melakukan 

khaul (peringatan wafat tokoh tertentu) yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai pusat wisata hati (rohani) dengan konsep 

manajemen qolbu. Dengan ditetapkannya status Masjid Agung Demak 

oleh Pemerintah sebagai salah satu cagar budaya nasional, maka status ini 

memiliki potensi yang menarik bagi para wisatawan. Masjid yang 

didirikan pada tahun 1466 oleh Raden Patah bersama Sembilan wali 

(Walisongo) itu memang memiliki sejarah penting, terutama bagi kaum 

muslimin di Pulau Jawa. 
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          Tabel 1. Data Pengunjung Obyek wisata di Masjid Agung Demak Tahun 

2007 

No Bulan Jumlah Pengunjung Jumlah Uang Masuk 

1 Januari 19.354 19.354.000

2 Februari 18.504 18.504.000

3 Maret 18.561 18.561.000

4 April 44.310 44.310.000

5 Mei 26.113 26.113.000

6 Juni 26.935 26.935.000

7 Juli 53.607 53.607.000

8 Agustus 56.223 56.223.000

9 September 29.565 29.565.000

10 Oktober 17.917 17.917.000

11 Nopember 15.029 15.029.000

12 Desember 19.407 19.407.000

 TOTAL 345.525 345.525.000

 Tahun 2006 254.641 254.641.000

 Tahun 2005 305.314 305.314.000

 Tahun 2004 303.097 303.097.000

 Tahun 2003 419.746 419.746.000

 Tahun 2002 658.263 658.263.000

  Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka, Tahun 2007 

Berdasarkan data yang diambil dari Buku Kabupaten Demak 

Dalam Angka Tahun 2007 serta dari Dinas Pariwisata Kabupaten Demak 

pada tahun 2002 s/d 2007 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung di 

kawasan Masjid Agung Demak mulai tahun 2002 sampai 2007 cenderung 

mengalami penurunan jumlahnya. Walaupun pada 2 (dua) tahun terakhir 

yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2007 mengalami peningkatan. 
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Gelombang para peziarah terjadi menjelang Idul Adha atau bulan 

haji, bulan Muharram atau Suro dalam penanggalan Jawa, 12 Rabbiul 

Awal atau kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW, 27 Rajab atau 

peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW, dan mendekati bulan 

Ramadhan. Dari data diatas, gelombang peziarah paling banyak terdapat 

pada bulan Agustus. Hal ini dikarenakan bulan Agustus merupakan bulan 

yang memasuki bulan awal Ramadhan. 

Seseorang berwisata mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-

beda. Ada yang cuma sekedar melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari, 

berekreasi dengan seluruh anggota keluarga, sampai dengan yang 

mempunyai maksud untuk meningkatkan iman dan takwa dengan 

berwisata ziarah. 

Wisata Ziarah (Pilgrim Tour) diartikan sebagai perjalanan suci 

mengunjungi tempat suci bagi penganut suatu agama. Penganut berbagai 

agama di muka bumi menganggap penting suatu perjalanan ziarah 

mengunjungi tempat-tempat suci masing-masing agamanya. Sebagai 

contoh, penganut agama Islam merasa perlu melakukan perjalanan ke 

tanah suci Mekah (Arab Saudi) sebagai salah satu ritual agama yang 

mereka yakini sebagai orang muslim. Kalangan Kristiani menganggap 

perlu melakukan kunjungan/ziarah ke Gereja St. Petrus di Vatikan, Roma 

(Italia) sebagai pusat aktifitas ritual agama Kristen dunia. Demikian juga 

umat Hindu yang merasa perlu melakukan perjalanan suci (tirthayatra) ke 

tempat-tempat yang dianggap suci. 
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Pilgrim tour  sudah menjadi kebutuhan rohani bagi penganut 

agama-agama yang ada di dunia. Pemahaman mengenai kegiatan ziarah ke 

tempat-tempat suci tidak hanya sebagai wujud pelaksanaan ajaran agama 

semata, namun sudah menjadi budaya bersifat rutin yang harus dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu. Bahkan dalam kurun waktu satu dasawarsa 

terakhir terjadi suatu trend perjalanan ziarah dikemas dalam suatu paket 

perjalanan wisata ziarah (pilgrim tour). Pada umumnya perjalanan pilgrim 

tour dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat suci seperti bangunan 

peribadatan (masjid, gereja, candi, pura kuno), makam orang/tokoh suci 

keagamaan atau ke suatu tempat yang dapat membangkitkan aura ritual 

keagamaan. 

Ziarah adalah salah satu praktek sebagian besar umat beragama 

yang memiliki makna moral yang penting. Ziarah dilakukan kesuatu 

tempat yang suci dan penting bagi keyakinan dan iman yang bersangkutan. 

Tujuannya adalah untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau 

menyucikan diri. Orang yang melakukan perjalanan ini disebut peziarah 

atau bisa juga wisatawan ziarah.  

Ritual berdoa dan berzikir di kompleks makam para Sultan Demak 

dan keluarganya itu merupakan ritual yang umumnya banyak dilakukan 

para peziarah yang berkunjung dan beribadah di Masjid Agung Demak. 

Doa dan zikir itu merupakan tradisi yang banyak dilakukan para peziarah 

yang datang berkunjung ke Masjid Agung Demak. Tradisi yang dikenal 

dengan “ziarah kubur”. Atau yang dalam budaya Jawa disebut sebagai 
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“Ngalap Berkah” (memohon berkat), yakni mendoakan arwah para Sultan 

Demak dan keluarganya, juga memohon doa pribadi kepada Allah SWT 

agar diberikan ketenangan dan ketenteraman hidup, diberikan berkat 

rezeki, dan juga ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. 

Ziarah kubur akan menjadi haram dan terlarang bila motif dan 

tujuannya berbeda. Hal inilah yang sering dilupakan penziarah kubur dan 

banyak terjadi disekeliling kita.tidak sedikit apa yang dikhawatirkan Nabi 

menjadi kenyataan. Yaitu ziarah kubur demi tujuan-tujuan tertentu yang 

membawa pada kemusyrikan. Dan inilah ziarah kubur yang membuat 

keimanan manusia menjadi runtuh. 

Yoeti (1990:64) mengemukakan bahwa untuk menjadikan suatu 

daerah tujuan wisata yang dapat menarik wisatawan potensial harus 

memiliki syarat sebagai berikut : 

a. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “something to 

see” yang artinya harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang 

dapat dilihat dan berbeda dengan daerah lain. 

b. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut “something to do” 

yang artinya harus ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk keperluan 

wisatawan salah satunya harus tersedia fasilitas ditempat obyek wisata. 

c. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut dengan “something to 

buy” yang artinya harus tersedia fasilitas untuk keperluan wisatawan 

dapat berbelanja barang kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir skripsi dengan 

judul : “KARAKTERISTIK WISATAWAN ZIARAH DI OBYEK 

WISATA MASJID AGUNG DEMAK”. 

 

B. PERMASALAHAN 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

bagaimana karakteristik wisatawan ziarah yang berkunjung di obyek 

wisata Masjid Agung Demak? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik wisatawan 

ziarah yang berkunjung di Masjid Agung Demak. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat 

akademik maupun non akademik, yaitu : 

1. Manfaat akademik, yaitu sebagai salah satu sumbangan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan 

khususnya pada Geografi Pariwisata. 
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2. Manfaat non akademik, yaitu sebagai masukan bagi Pemerintah 

Kabupaten Demak serta mempromosikan kawasan obyek wisata 

Masjid Agung Demak sebagai daerah tujuan wisata. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti untuk 

memperjelas batas-batasnya guna menghindari kesalahan penafsiran, 

memudahkan dalam mengungkap isi dan makna serta sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan penelitian. Adapun istilah yang perlu ditegaskan antara 

lain : 

1. Karakteristik 

Karakteristik berasal dari kata karakter yang mempunyai arti sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan orang lain, tabiat dan watak. Karakteristik sendiri diartikan 

mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. 

2. Wisatawan Ziarah 

Wisatawan ziarah adalah seseorang yang melakukan perjalanan 

untuk mengunjungi tempat-tempat suci bagi suatu agama dan penting bagi 

keyakinan dan iman yang bersangkutan. 

3. Obyek Wisata 

Obyek wisata adalah segala obyek yang dapat menimbulkan daya 

tarik bagi para wisatawan untuk dapat mengunjunginya (Karyono, 
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1997:27). Sedangkan menurut Fandeli (1995:58) obyek wisata adalah 

perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta 

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik 

untuk dikunjungi wisatawan. 

4. Masjid Agung Demak 

Masjid Agung Demak merupakan tempat yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

Jadi dapat diketahui bahwa maksud dari judul dalam penelitian ini 

adalah ingin mengetahui bagaimana karakteristik wisatawan ziarah yang 

berkunjung di Masjid Agung Demak. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Bagian awal dari skripsi berisi tentang halaman judul, sari 

(abstrak), halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/peta, serta daftar lampiran. 

BAB I : Pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah,  

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, sistematika penulisan skripsi. 

BAB II    : Landasan teori. Landasan teori merupakan dasar yang penting 

bagi penulis dalam menerapkan teori-teori yang digunakan untuk 

menyusun skripsi. Bab ini membahas landasan teori tentang 

pengertian dan jenis pariwisata, karakteristik wisatawan yang 

meliputi karakteristik wisatawan menurut perjalanan; 
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karakteristik golongan agama; karakteristik demografi; dan 

karakteristik sosial ekonomi, obyek dan daya tarik wisata. 

BAB III   : Metodologi penelitian. Dalam bab ini diterangkan mengenai 

populasi dan sampel berikut teknik samplingnya, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data. 

BAB IV   : Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan 

mengenai kondisi umum daerah penelitian, yang meliputi kondisi 

fisik dan sosial serta hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V    : Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian dan Jenis Pariwisata 

Dalam membina atau meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang 

kepariwisataan dibutuhkan penyebarluasan berbagai pengertian yang berhubungan 

dengan segala macam atau bentuk peristilahan yang sering digunakan dalam dunia 

kepariwisataan. Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata tadi antara lain 

adalah pengertian mengenai apa itu pariwisata dan apa saja yang dibutuhkan para 

wisatawan. Hal ini penting mengingat bagaimanapun juga dengan semakin 

berkembangnya pariwisata nasional maka masyarakat akan bersinggungan dengan 

dunia pariwisata dan sekaligus mendapat pelajaran tentang manfaatnya, baik 

langsung maupun tidak langsung (Suwantoro, 2001:3). 

Definisi pariwisata secara umum adalah keseluruhan kegiatan 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani 

kebutuhan wisatawan (Karyono, 1997:15). Istilah pariwisata berhubungan erat 

dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal 

sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan 

untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah (Wiwoho, 1993:24). 

Pada hakekatnya pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari 

seseorang atau lebih maju menuju ke suatu tempat lain diluar tempat tinggalnya. 

Dorongan atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan 

kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan 
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ekonomi, sosial budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain 

seperti karena sekedar ingin tahu dan menambah wawasan (Suwantoro, 2001:3). 

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, 

yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan upah. Jadi perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan 

kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena 

kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, 

konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Suwantoro, 2001:3-4). 

Menurut Oka A. Yoeti, jenis dan macam pariwisata diklasifikasikan 

berdasarkan : 

1. Berdasarkan letak geografis dimana kegiatan pariwisata berkembang, 

pariwisata dibedakan menjadi : 

1) Pariwisata Lokal (Local Tourism) 

Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit 

dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.  

2) Pariwisata Regional (Regional Tourism) 

Kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau 

daerah yang ruang lingkupnya lebih luas bila dibandingkan dengan 

pariwisata lokal. 
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3) Pariwisata Nasional (National Tourism) 

Dalam arti sempit adalah kepariwisataan yang berkembang dalam 

satu wilayah negara. Dalam arti luas adalah kegiatan 

kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah suatu 

negara, selain kegiatan Domestic Tourism juga dikembangkan 

foreign Tourism. Jadi disini selain adanya lalu lintas wisatawan 

didalam negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar 

negeri, maupun dari dalam keluar negeri. 

4) Regional-International Tourism 

Kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah 

internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 

dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. 

5) International Tourism 

Kegiatan kepariwisataan yang berkembang diseluruh negara 

didunia termasuk didalamnya regional international tourism juga 

kegiatan national tourism. 

2. Jenis pariwisata berdasarkan tujuan orang melakukan perjalanan 

dibagi menjadi : 

1) Bussines tourism adalah jenis pariwisata dimana pengunjungnya 

datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, konggres, konvensi, 

symposium, dan musyawarah kerja. 

2) Vacational tourism adalah jenis pariwisata dimana orang 

memerlukan wisata untuk berlibur, cuti atau pakansi. 
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3) Educational tourism adalah jenis pariwisata dimana orang-orang 

melakukan perjalanan atau berkunjung untuk tujuan studi atau 

mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan. 

3. Jenis pariwisata berdasarkan waktu berkunjung 

1) Seasonal tourism yaitu pariwisata yang berlangsung pada musim-

musim tertentu. 

2) Occasional tourism yaitu pariwisata yang maksud perjalanannya 

dihubungkan dengan kejadian occasion (perayaan/kegiatan yang 

berkaitan dengan kepariwisataan) (Yoeti, 1997:120-121).  

Menurut Karyono (1997:17-19) jenis pariwisata terdiri atas : 

1) Wisata Budaya 

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata dengan tujuan 

untuk mempelajari adat-istiadat, budaya, tatacara kehidupan 

masyarakat dan kebiasaan yang terdapat di daerah atau negara 

yang dikunjungi. 

2) Wisata Kesehatan 

Disebut juga wisata pulih sembuh, artinya seseorang 

melakukan perjalanan dengan tujuan untuk sembuh dari suatu 

penyakit atau untuk memulihkan kesegaran jasmani dan 

rohani. Obyek wisata kesehatan adalah tempat peristirahatan, 

sumber air panas, sumber air mineral dan fasilitas-fasilitas lain 

yang memungkinkan seorang wisatawan dapat beristirahat 

sambil berwisata. 
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3) Wisata Olahraga 

Seseorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk 

mengikuti kegiatan olahraga, misalnya olimpiade. 

4) Wisata Komersil 

Istilah lainnya adalah wisata bisnis, wisatawan yang masuk 

kedalam jenis wisata ini adalah mereka yang melakukan 

perjalanan untuk tujuan yang bersifat komersial atau dagang, 

misalnya mengunjungi pameran dagang, atau pameran industri.  

5) Wisata Industri 

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau 

mahasiswa untuk berkunjung kesuatu industri yang besar guna 

mempelajari atau meneliti industri tersebut, misalnya : 

rombongan pelajar dan mahasiswa berkunjung ke PT INKA di 

Madiun untuk melihat proses pembuatan kereta api. 

6) Wisata Politik 

Seseorang yang berkunjung kesuatu negara untuk tujuan aktif 

dalam kegiatan politik. Misalnya kunjungan kenegaraan, 

menghadiri pelantikan presiden negara lain, menghadiri 

penobatan Ratu Inggris. 

7) Wisata Konferensi/konvensi 

Seseorang yang melakukan perjalanan dan berkunjung kesuatu 

daerah atau negara dengan tujuan untuk mengikuti konvensi 

atau konferensi, misalnya KTT Non-Blok. 
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8) Wisata Sosial 

Kegiatan wisata sosial adalah kegiatan wisata yang 

diselenggarakan dengan tujuan no-profit atau tidak mencari 

keuntungan. 

9) Wisata Pertanian 

Pengorganisasian perjalanan yang dilakukan dengan 

mengunjungi pertanian, perkebunan untuk studi dan riset atau 

studi banding. 

10) Wisata Maritim atau Bahari 

Wisata bahari ini sering dikaitkan dengan olahraga air, seperti 

berselancar, menyelam, berenang dan sebagainya, serta 

obyeknya adalah pantai atau laut. 

11) Wisata Cagar Alam 

Jenis wisata ini adalah berkunjung ke daerah wisata cagar 

alam. 

Pariwisata tidak merupakan gejala yang berbentuk tunggal. Istilah 

ini menggambarkan beberapa bentuk perjalanan dan penginapan sesuai 

dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan 

perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-

macam keinginan. Pariwisata sebagai suatu gejala terwujud sebagai berikut : 

1) Menurut asal wisatawan 

Dalam bentuk ini pariwisata terbagi menjadi dua yaitu 

wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri. Wisatawan dalam 
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negeri lebih dikenal dengan pariwisata domestik. Wisatawan luar negeri 

dikenal dengan wisatawan mancanegara. 

2) Menurut akibat neraca pembayaran 

Wisatawan yang datang dari luar negeri dipastikan membawa 

uang asing. Pemasukan valuta asing inilah yang memberikan efek positif 

terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi.  

3) Menurut jangka waktu 

Kedatangan seseorang wisatawan disuatu tempat diperhitungkan 

menurut waktu lamanya ia tinggal, sehingga dari sini muncul istilah 

pariwisata jangka pendek dan jangka panjang. 

4) Menurut jumlah wisatawan 

Ini diperhitungkan atas berapa jumlah wisatawan yang datang, 

baik pribadi atau kelompok, sehingga muncul istilah pariwisata pribadi 

atau kelompok. 

Dalam penelitian ini kawasan obyek wisata Masjid Agung Demak 

digolongkan dalam kepariwisataan national (national tourism), karena 

wisatawan yang datang tidak hanya dari wisatawan lokal tetapi wisatawan 

luar negeri. Serta digolongkan dalam wisata budaya dan agama. 

 

B. Karakteristik Wisatawan 

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata dengan tujuan 

untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata bukan untuk menetap dan tidak 

untuk mencari nafkah di tempat yang dia kunjungi (Sadar wisata, 1994:10). 
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Wisatawan dapat digolongkan berdasarkan sifat perjalanan, lokasi 

dimana perjalanan dilakukan, yaitu : 

1) Wisatawan Asing 

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki 

suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana ia biasanya 

tinggal. 

2) Domestic Foreign Tourism 

Orang asing yang bertempat tinggal di suatu negara lain karena tugas dan 

melakukan perjalanan wisata di negara tersebut. 

3) Domestic Tourism 

Warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di negara 

sendiri tanpa melewati batas wilayah negara sendiri. 

4) Indigenenous Foreign Tourism 

Warga suatu negara tertentu yang karena tugasnya atas jabatannya berada 

diluar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata 

di wilayah negaranya sendiri. 

5) Transit Tourism 

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan di suatu negara terpaksa 

mampir dan bukan atas kemauan sendiri. 

6) Business Tourism 

Orang yang melakukan perjalanan wisata untuk tujuan bisnis (Karyono, 

1997:21-22). 



22 

 

Kebutuhan wisatawan terletak pada kegiatan atau aktifitas yang 

dilakukannya. Dalam konteks ini kebutuhan wisatawan itu adalah kebutuhan 

manusia yang sedang dalam perjalanan mencari kesenangan, jauh dari 

tempat kediamannya dan semata-mata sebagai konsumen di daerah tujuan 

wisata (DTW) yang dikunjunginya (Yoeti, 1998:25). 

Karakteristik berasal dari kata karakter yang mempunyai arti sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan orang lain. Karakteristik sendiri diartikan mempunyai sifat khas 

sesuai dengan perwatakan tertentu. 

Karakteristik wisatawan dijelaskan menjadi empat bagian yaitu 

karakteristik wisatawan berdasarkan karakteristik perjalanannya, 

karakteristik golongan agamanya, karakteristik demografis serta 

karakteristik sosial ekonomi. 

1. Karakteristik Perjalanannya 

Wisatawan dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan 

jenis perjalanan yang dilakukan. Secara umum jenis perjalanan 

dibedakan menjadi perjalanan rekreasi, mengunjungi teman/keluarga, 

perjalanan bisnis dan kelompok perjalanan lainnya (Seaton dan Bennet, 

1996).  

Jenis-jenis perjalanan ini dibedakan berdasarkan : 

1) Lama waktu perjalanan yang meliputi : 

a. Lama waktu perjalanan menuju ke obyek wisata Masjid Agung 

Demak. 
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b. Lama waktu berada di lokasi obyek wisata Masjid Agung 

Demak. 

2) Jarak yang ditempuh. 

3) Tujuan perjalanan 

4) Waktu melakukan perjalanan 

5) Kebutuhan menginap atau tidak 

6) Akomodasi yang digunakan 

7) Alat transportasi 

8) Teman perjalanan 

9) Pengorganisasian perjalanan 

2. Karakteristik Golongan Agama 

Wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk beribadah selain itu untuk 

mengingat kembali, meneguhkan iman atau menyucikan diri. Disamping 

itu, para wisatawan yang bisa juga disebut dengan peziarah ini 

mengunjungi tempat yang penting bagi agama dan keyakinan serta iman 

mereka masing-masing. 

Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, 

atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Dewa, dan juga amalan 

yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan 

merupakan dua perkara yang sangat berkaitan, tetapi agama mempunyai 

makna yang lebih luas, yaitu merujuk kepada satu sistem kepercayaan 

yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. 
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Agama merupakan fenomena masyarakat yang diketahui seperti 

berikut : 

1) Perlakuan seperti sembahyang, membuat sesaji, perayaan dan upacara. 

2) Sikap seperti sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kuasa luar 

biasa dan anggapan suci dan bersih terhadap Tuhan. 

3) Pernyataan seperti jampi-jampi, mantera dan kalimat suci. 

4) Benda-benda material seperti bangunan, contohnya : masjid, gereja. 

Agama berkaitan dengan tatasusila masyarakat. Ini bermakna 

agama bukan saja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan 

Tuhan, melainkan merupakan soal hubungan manusia dengan manusia. 

Kebanyakan agama didunia adalah mengarahkan kepada 

kebaikan. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan 

kode etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya.  

Di Indonesia terdapat berbagai macam golongan islam antara 

lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sunni, Shiah, Sufi dan masih 

banyak lagi. Tapi yang paling banyak terdapat di Indonesia adalah dari 

golongan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 

a) Muhammadiyah 

Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di 

Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 

November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk 

mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam 

yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada 
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awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda 

berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan 

diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang 

dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya 

berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah. 

Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan (1912-1923), 

daerah pengaruh Muhammadiyah masih terbatas di karesidenan 

Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Selain Yogya, 

cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada 

tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa 

Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di 

Sungai Batang Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus 

gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera 

Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke 

seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, 

Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia. Terdapat pula 

organisasi khusus wanita bernama Aisyiyah (http://id.wikipedia.org). 

b) Nahdlatul Ulama (NU) 

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan 

Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi islam 

yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 

dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. 



26 

 

NU menganut paham Ahlussunah Waljama’ah, sebuah pola 

pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) 

dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber 

pemikiran bagi NU tidak hanya al-Quran, sunnah, tetapi juga 

menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. 

Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu 

Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. 

Kemudian dalam bidang fikih mengikuti satu mazhab:Syafi’i 

meskipun mengakui tiga madzhab yang lain: Hanafi, Maliki, Hanbali 

sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di 

bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode 

Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara 

tasawuf dengan syariat. 

Tujuan dari aliran Nahdlatul Ulama adalah untuk 

menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (http://id.wikipedia.org).  

3. Karakteristik Demografi 

Karakteristik demografi menurut Sriyono terdiri dari umur, jenis 

kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, serta tipe keluarga 

(Sriyono, 2004:16). Pembagian berdasarkan karakteristik ini paling 

sering dilakukan untuk kepentingan analisis pariwisata, perencanaan dan 

pemasaran, karena sangat jelas definisinya dan relatif mudah 
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pembagiannya. Beberapa pengklasifikasian lebih lanjut dari karakteristik 

demografi dapat dilihat dibawah ini. 

a. Umur  

Umur adalah tingkat kematangan seseorang yang terjadi 

sebagai hasil dari perkembangan mental dan emosional serta 

pertumbuhan fisik dalam kurun waktu tertentu (Sudjarwo, 2004:117). 

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun 

kelahiran diketahui. Perhitungan umur menggunakan pembulatan 

kebawah atau umur menurut ulang tahun terakhir umur dinyatakan 

dalam kalender masehi (Badan Pusat Statistik, 2005:2). Misal 

seseorang lahir pada tanggal 28 Juni 1987 maka pada bulan Juni 2009 

orang tersebut berumur 22 tahun. Pada bulan Januari 2010 masih 

berumur 22 tahun, setelah menginjak bulan Juni 2010 baru berumur 

23 tahun. 

b. Jenis kelamin 

Jenis kelamin yaitu perbedaan organ biologis antara laki-laki 

dan perempuan, terutama pada bagian-bagian reproduksi serta kodrat 

Tuhan sehingga tidak dapat ditukar atau diubah (Rahmadewi, 2001:1). 

c. Status perkawinan  

Menurut P.B Horton dan C.L Hunt dalam Sriyono (2004:19), 

perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana 

dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya 

mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga 
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seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak 

orang (masyarakat). 

Status perkawinan yaitu status ikatan hukum dalam suatu 

rumah tangga yang ditetapkan oleh negara tertentu, yang terdiri atas 

belum kawin, kawin, janda, duda.  

Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status 

baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan 

status baru oleh orang lain. 

4. Karakteristik Sosial Ekonomi 

Karakteristik sosial ekonomi menurut Sriyono (2004:13) 

terdiri dari pendidikan, pendapatan, dan mata pencaharian (pekerjaan). 

a. Pendidikan 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang 

intensional, bertujuan, sengaja direncanakan, diorganisir dengan 
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sistematis, diawasi, dinilai ulang untuk menghasilkan manusia 

terdidik yang bermutu dan efisien (Kartono, 1992:24). 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan bagi peranannya 

dimasa yang akan datang (UU Republik Indonesia No 2 Tahun 

1989). 

Jenjang pendidikan tinggi yang ditamatkan terdiri dari : 

1) Tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD) 

2) Tamat Sekolah Dasar atau sederajat 

3) Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat 

4) Tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat 

5) Tamat Diploma I – Diploma III 

6) Tamat Strata I atau Universitas (Pemerintah Kabupaten Demak, 

2006:8). 

Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah menurut UU Republik Indonesia No 2 Tahun 1989 terdiri 

dari : 

1) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan dan yang 

diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat. Pendidikan dasar 

merupakan pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang 
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diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di tingkat sekolah dasar 

(SD) dan 3 (tiga) tahun di tingkat sekolah lanjutan tingkat 

pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat. 

2) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk 

melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat 

mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia atau 

pendidikan tinggi. 

Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang 

lamanya 3 (tiga) tahun sesudah pendidikan dasar dan 

diselenggarakan di sekolah menengah tingkat atas (SLTA) atau 

satuan pendidikan yang sederajat. 

3) Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan 

menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik atau professional yang dapat menerapkan, 

menciptakan atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian. 
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Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, 

politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. 

b. Pekerjaan (mata pencaharian) 

Pekerjaan merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh 

taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan 

daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk 

dan keadaan demografinya (Daldjoeni, 1987:89). 

Pekerjaan dalam arti luas adalah aktifitas utama yang 

dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan 

digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang 

bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering 

disebut dengan profesi (http://id.wikipedia.org). 

Pekerjaan atau mata pencaharian menurut Mubyarto 

(1985:207-209) : 

1) Petani atau nelayan meliputi sawah, tegalan, tambak, kebun, 

perkebunan, peternakan. 

2) Buruh tani meliputi buruh tani, ternak, tambak, pengemudi 

traktor. 

3) Buruh industri meliputi buruh kasar industri, buruh pengrajin, 

operator mesin, buruh pengolahan hasil pertanian. 
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4) Usaha industri atau kerajinan rakyat meliputi pengelolaan hasil 

pertanian, tekstil, batik, jahit, industri plastik, industri makanan 

dan minuman. 

5) Pedagang atau penjual meliputi pemilik toko, pelayan toko, 

pedagang keliling, kios atau warung. 

6) Pekerja angkutan yaitu sopir, kondektur (kernet), tukang becak, 

tukang ojek, pengusaha angkutan. 

7) Pekerja bangunan meliputi pengusaha bangunan, tukang atau 

buruh bangunan, tukang kayu dan mandor bangunan. 

8) Professional meliputi tenaga kesehatan (PLKB, bidan), seniman, 

guru atau dosen, PNS, pamong, polisi, TNI ABRI, tenaga lain 

(guru ngaji, pengurus masjid). 

9) Pekerja jasa meliputi pelayan rumah makan, pembantu rumah 

tangga, tukang cuci, penata rambut, dukun bayi atau dukun pijat. 

c. Pendapatan  

Pendapatan adalah imbalan atau penghasilan selama 

sebulan terakhir baik berupa uang maupun barang yang diterima 

oleh seseorang yang bekerja (ketenagakerjaan dan transmigrasi, 

2007:1). 

Pendapatan dapat diartikan sebagai hasil pencaharian atau 

perolehan usaha sesuatu yang dapat didapatkannya yang sedianya 

belum ada (Purwodarminto, 1976:228). 
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Pendapatan keluarga dalam Widiyanti (2000:17) adalah 

besarnya pendapatan atau penghasilan keluarga yang diterima 

suami, istri dan anak (bila ada) baik pendapatan pokok maupun 

pendapatan tambahan yang diukur dari rata-rata rupiah pendapatan 

setiap bulan. 

Menurut Jabsuya Badan Pusat Statistik (BPS 2003) 

membedakan pendapatan menjadi 2 (dua), yaitu : 

1) Pendapatan berupa barang 

Pendapatan berupa barang merupakan semua penghasilan yang 

diterima dalam bentuk jasa atau barang. Barang dan jasa yang 

diterima dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak diimbangi 

ataupun transaksi uang yang dinikmati barang atau jasa 

tersebut. 

2) Pendapatan berupa uang 

Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima 

biasanya sebagai balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan 

bersih usaha sendiri dan pekerjaan bebas. Pendapatan dari 

penjualan barang-barang yang dipelihara dari halaman rumah, 

hasil investasi seperti modal, tanah, uang pensiunan, jaminan 

sosial, serta keuntungan sosial. 

Berdasarkan penggolongannya, BPS (2008) membedakan 

pendapatan menjadi 3 (tiga), yaitu : 



34 

 

1) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-

rata antara Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan. 

2) Golongan pendapatan menengah adalah jika pendapatan 

rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2 .500.000,00 per 

bulan. 

3) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-

rata Rp. 1.500.000,00 per bulan. 

Beragamnya karakteristik dan latar belakang wisatawan 

menyebabkan beragamnya keinginan dan kebutuhan mereka akan 

berwisata. Pengelompokan-pengelompokan wisatawan dapat 

memberi informasi mengenai alasan setiap kelompok mengunjungi 

obyek wisata tersebut. 

 

C. Obyek dan Daya Tarik Wisata  

Obyek wisata adalah segala obyek yang dapat menimbulkan daya tarik 

bagi para wisatawan untuk dapat mengunjunginya (Karyono, 1997:27). 

Sedangkan menurut Fandeli (1995:58) obyek wisata adalah perwujudan daripada 

ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya sejarah bangsa dan tempat atau keadaan 

alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. 

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan aktifitas dan fasilitas 

yang dapat menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau 

tempat tertentu (Marpaung, 2002:78). 
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Daya tarik wisata yang disebut juga obyek wisata merupakan potensi 

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. 

Pengusahaan obyek dan daya tarik dikelompokkan dalam : 1) pengusahaan obyek 

dan daya tarik wisata alam, 2) pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya, 

3) pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus (Suwantoro, 2001:19). 

Menurut Suwantoro (2001, 19-20) dalam kedudukannya yang sangat 

menentukan itu maka daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun atau 

dikelola secara professional sehingga dapat menarik wisatawan yang datang. 

Membangun suatu obyek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan 

kriteria tertentu. Umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasarkan pada : 

1. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih. 

2. Adanya aksessibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. 

4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para 

wisatawan yang hadir.  

5. Obyek wisata alam yang mempunyai daya tarik tinggi karena 

keindahan alam pegunungan, pantai, sungai, hutan dan sebagainya. 

6. Obyek wisata budaya yang mempunyai daya tarik tinggi karena 

memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara 

adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya 

manusia pada masa lampau (Suwantoro, 2001:19-20). 
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Obyek wisata dibedakan menjadi tiga bentuk, antara lain : 

1) Obyek wisata alam (natural resources). Bentuk dari obyek wisata ini 

adalah berupa pemandangan alam seperti pegunungan, pantai, flora dan 

fauna atau bentuk yang lain. Misalnya Pantai Morosari Demak, Pantai 

Parangtritis, Gunung Ungaran dan lain-lain. 

2) Obyek wisata budaya/manusia (human resources). Obyek ini lebih 

banyak dipengaruhi oleh lingkungan/kehidupan manusia seperti museum, 

candi, kesenian, upacara keagamaan, upacara adat, masjid bersejarah dan 

lain-lain. Misalnya Masjid Agung Demak, Upacara grebeg besar. 

3) Obyek wisata buatan manusia (human made resources). Obyek ini sangat 

dipengaruhi oleh aktifitas manusia sehingga bentuknya tergantung pada 

kreatifitas manusianya seperti tempat ibadah, alat musik, kawasan wisata 

yang dibangun seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia 

Indah dan lain-lain (Sujali, 1989:9).  

Pembangunan suatu obyek wisata harus dirancang dengan 

bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki obyek tersebut dengan 

mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai 

kelayakan :  

1)  kelayakan finansial, studi kelayakan ini menyangkut perhitungan 

secara komersial dari pembangunan obyek wisata tersebut.  

2)  kelayakan sosial-ekonomi regional, studi kelayakan ini dilakukan 

untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun 

suatu obyek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara 
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regional; dapat menciptakan lapangan kerja, dapat meningkatkan 

penerimaan devisa, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor lain. 

 3) kelayakan teknis, pembangunan obyek wisata harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung 

yang ada.  

4)  kelayakan lingkungan, pembangunan obyek wisata bukanlah untuk 

merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam 

untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia sehingga menciptakan keseimbangan, keselarasan dan 

keserasian hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan 

lingkungan serta manusia dengan Tuhannya (Suwantoro, 2001:20-21). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi  

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil 

menghitung maupun pengukuran kuantitatif dari karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas (Sudjana, 1996:6). 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dijadikan sumber 

data dalam pengungkapan karakteristik wisatawan yang berkunjung di obyek 

wisata Masjid Agung Demak. Dari pengertian diatas maka populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang berkunjung di obyek wisata Masjid 

Agung Demak dihitung dari rata-rata pengunjung setiap bulan yaitu berjumlah 

28.794 orang. 

 

B. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari obyek atau individu-individu yang mewakili 

suatu populasi (Tika, 1996:33). Untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili 

populasi digunakan pedoman apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100 

maka dalam pengambilan sampel sebaiknya diambil semua sebagai anggota 

sampel sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Sebaliknya jika 

subyek besar dapat diambil 10-15 % atau 20-25 % atau lebih besar.  

Dalam pengambilan sampel wisatawan yang menjadi responden, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah kombinasi dari insidental purposive 
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sampling. Teknik insidental purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang dimana peneliti mengambil sampel dari responden yang kebetulan 

dijumpai pada saat penelitian serta responden tersebut mempunyai maksud dan 

tujuan yang sama dengan arah penelitian. 

Maka dalam penelitian ini sampelnya adalah wisatawan yang berkunjung 

di obyek wisata Masjid Agung Demak yang pada saat penelitian wisatawan 

tersebut berada di lokasi penelitian dan bertujuan untuk melakukan ziarah. Dalam 

penelitian ini jumlah sampel yaitu 0,5 % dari rata-rata pengunjung setiap bulan 

yaitu sekitar 144 orang responden. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebuah konsep atau gejala yang bervariasi. Variabel 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Karakteristik Wisatawan 

a. Karakteristik wisatawan berdasarkan jenis perjalanan. 

Tabel 2. Variabel Perjalanan Wisatawan 

Karakteristik Pembagian 

Lama waktu perjalanan 

a. menuju Masjid Agung Demak 

b.waktu berada di Masjid Agung  

Demak 

1 – 2 jam 

3 – 4 jam 

5 – 6 jam 

> 6 jam 

Asal daerah wisatawan Dalam kota (lokal) 

Luar kota (satu propinsi) 

Luar kota (lain propinsi) 

Luar negeri 
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Waktu melakukan perjalanan Hari biasa 

Akhir pekan/Minggu 

Hari libur/Raya 

Tujuan perjalanan Rekreasi    

Ziarah 

Kebutuhan menginap atau tidak Menginap 

Hanya sekedar mampir 

Akomodasi yang digunakan Komersial (hotel/penginapan) 

Non komersial (rumah teman/saudara) 

Paseban 

Alat transportasi Kendaraan pribadi 

Kendaraan umum 

Kendaraan carteran 

Teman perjalanan 

 

Sendiri 

Keluarga 

Teman sekolah/kantor 

Rombongan 

Pengorganisasian perjalanan Sendiri 

Keluarga 

Rombongan 

Biro perjalanan wisata 

 

b. Karakteristik wisatawan berdasarkan golongan keagamaan meliputi 

kepercayaan apa yang dianut oleh para peziarah. Seperti dari 

golongan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Salafi, Abangan, dan 

lain-lain. 

 

c. Karakteristik wisatawan berdasarkan kondisi demografi. 
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Tabel 3. Variabel Demografi 

Karakteristik Pembagian 

Umur 0 – 14 Tahun 

15 – 24 Tahun 

25 – 44 Tahun 

45 – 64 Tahun 

> 65 Tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan  

Status perkawinan Belum menikah 

Menikah 

Duda 

Janda 

Jumlah tanggungan keluarga 1 orang 

> 1 orang  

 

d. Karakteristik wisatawan berdasarkan kondisi sosial ekonomi 

meliputi tingkat pendidikan, mata pencaharian (pekerjaan) dan 

pendapatan. 

 

 

Tabel 4.  Variabel kondisi sosial ekonomi 

Karakteristik Pembagian 

Pendidikan  Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Universitas 
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Pekerjaan Wiraswasta 

Pedagang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Buruh 

Pendapatan < Rp. 1.000.000,00 

Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00 

Rp.1.600.000,00 – Rp. 2.000.000,00 

> Rp. 2.000.000,00 

Souvenir yang biasa diperlukan 
wisatawan 

Tasbih         

Al Quran 

Sajadah 

 

a. Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Angket atau kuesioner 

Angket adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 

tertulis oleh responden (Hadari Nawawi dalam Moh. Pabundu, 

2005:54). 

Angket yang diberikan kepada responden berupa pertanyaan 

tertutup menggunakan tipe pilihan ganda yang disediakan alternative 

jawaban. Sedangkan pertanyaan terbuka, responden memberikan 

jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan tanpa diberi 

alternatif jawaban. Angket ini digunakan untuk acuan di dalam 

mengungkap data primer. 
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2) Metode Wawancara 

Dalam penggunaan metode ini yaitu dengan cara bertanya 

langsung kepada pengelola apabila data yang diperoleh dari angket 

masih ada yang kurang, meliputi : wawancara dengan pengelola objek 

wisata Masjid Agung Demak dan wawancara dengan wisatawan yang 

berkunjung. 

3) Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kondisi objek wisata Masjid Agung Demak, meliputi : pamplet 

mengenai fasilitas akomodasi, dokumentasi mengenai fasilitas-

fasilitas yang terdapat di objek wisata Masjid Agung Demak serta 

aktifitas-aktifitas apa saja yang dilakukan oleh para wisatawan. 

 

D. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data, yaitu metode 

deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif persentase. 

1. Metode deskriptif kuantitatif 

 Metode ini dilakukan dengan memberikan deskriptif dari data 

yang diperoleh, baik data dari catatan-catatan lapangan, interview 

(wawancara), observasi dan angket diatur berdasarkan kebutuhan peneliti 

sehingga informasi kualitatif dengan fokus penelitian yang kemudian 

disusun atas dasar pemikiran, pendapat atau kriteria tertentu. 
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2. Metode Deskriptif Persentase 

Metode deskriptif persentase digunakan ntuk mempengaruhi 

data-data yang diperoleh dari angket dengan pemberian skor dari 

jawaban : 

a. diberi nilai 4 

b. diberi nilai 3  

c. diberi nilai 2 

d. diberi nilai 1  

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dengan 

rumus sebagai berikut : 

Dp =
N
n   x 100% 

 

Keterangan : 

Dp = Deskriptif Persentase 

n = jumlah jawaban responden 

N = jumlah total responden (Arikunto, 1993:244) 

Dengan melakukan proses analisis tersebut diatas, maka data 

yang diperoleh akan membentuk gambaran secara deskriptif tentang 

aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian yang kemudiankan 

memberikan jawaban atas masalah, sehingga data yang diperoleh dapat 

dianalisis dan diinterpretasikan dalam suatu uraian dasar yang berupa 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan gambaran umum penelitian, diskripsi dan 

analisa data hasil penelitian yang telah diperoleh dari proses penelitian. Untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi geografis dan data kependudukan lokasi 

penelitian berikut ini disajikan mengenai letak daerah, luas wilayah, jumlah dan 

komposisi penduduk. 

Dari gambaran umum daerah penelitian ini dapat dijadikan pedoman 

untuk melihat gambaran lain yang dapat digunakan untuk penelitian ini. 

Gambaran umum daerah penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Kondisi Umum Daerah Penelitian 

Letak geografis Kabupaten Demak berada di Propinsi Jawa 

Tengah bagian utara dan merupakan salah satu daerah yang berbatasan 

langsung dengan Kota Semarang yang juga merupakan pusat 

pemerintahan dan perekonomian bagi Jawa Tengah. Sehingga sangat 

potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian bagi kota 

Semarang dan Jawa Tengah. Sebagai ibukota Kabupaten, kota Demak 

berada sekitar 25 Km sebelah timur kota Semarang. Dan berada pada 

jalur jalan regional lalu lintas yang cukup ramai, yaitu di jalur pantai 

Utara Jawa yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta – 

Semarang – Surabaya dan Banyuwangi. 
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Kabupaten Demak terletak diantara 6° 43’ 26” - 7° 09’ 43” 

Lintang Selatan (LS) dan 110° 27’ 58” - 110°48’ 47” Bujur Timur (BT) 

dengan batas-batas wilayah : 

a. Sebelah Utara :  Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan 

c. Sebelah Selatan :  Kabupaten Grobogan dan Kabupaten 

Semarang 

d. Sebelah Barat :  Kota Semarang 

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas 1.149,77 Km² 

yang terdiri dari daratan seluas ± 89.743 Ha, atau 897,43 Km² dan lautan 

seluas 252,34 Km². terdiri dari 14 wilayah kecamatan, dengan wilayah 

yang paling luas adalah kecamatan Wedung yaitu ± 9.876, 2 Ha dan 

wilayah terkecil adalah kecamatan Kebonagung dengan luas ± 4.199,3 

Ha. 

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil registrasi 

tahun 2008 adalah sebanyak 1.073.187. Terdiri atas 531.606 (49,54%) 

laki-laki dan 541.581 (50,46%) perempuan. Jumlah penduduk ini naik 

sebanyak : 30.076 orang atau sekitar 2,88% dari tahun sebelumnya. 

Dilihat dari kepadatan penduduk pada tahun 2007 kepadatan 

penduduk kabupaten Demak mencapai 1.176 orang/km2. 
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 Selanjutnya tenaga kerja yang terampil merupakan potensi 

sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses 
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pembangunan. Adapun yang dimaksud dengan penduduk usia kerja 

adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja ini 

dibedakan sebagai angkatan kerja yang terdiri dari bekerja dan mencari 

pekerjaan. 

Penduduk Kabupaten Demak usia 15 tahun ke atas yang bekerja 

pada tahun 2008 sebanyak 525.238 orang yang terdiri atas laki-laki 

309.071 dan perempuan 216.167. 

 

2. Masjid Agung Demak 

Masjid Agung Demak tepatnya terletak di Kecamatan Demak. 

Kecamatan Demak merupakan ibu kota Kabupaten Demak dengan luas 

wilayah 6.113 ha, luas wilayah tersebut adalah 6.81 persen dari luas 

wilayah seluruh Kabupaten Demak. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

statistik Tahun 2006, jumlah penduduk Kecamatan Demak adalah 

sebanyak 97.398 Jiwa, yang terdiri dari 47.618 laki-laki dan 49.780 

perempuan. Dengan jumlah sebanyak 97.398 jiwa, Kecamatan Demak 

menempati urutan ke 4 jumlah penduduk terbesar dari 14 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Demak. 

Masjid Agung Demak termasuk dalam kelompok masjid jami’, 

yang mempunyai kedudukan formal sebagai masjid Negara Kesultanan 

Demak jaman dahulu. Kedudukan formal tersebut antara lain ditunjukkan 

oleh letaknya di pusat kenegaraan, tepatnya di sebelah barat alun-alun. 
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Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Pulau Jawa yang 

didirikan oleh para Wali Songo yang dikeramatkan. Masjid Agung 

Demak menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Islam, dan sebagai cagar 

budaya. Struktur bangunan masjid mempunyai nilai historis seni bangun 

arsitektur tradisional khas Indonesia. Penampilan atap limas piramida 

masjid ini menunjukkan aqidah islam yang terdiri dari iman, islam dan 

ihsan. 

Atap bersusun tiga menjadi perlambang bagi setiap orang yang 

beriman dimulai dari tingkat mukmin, muslim dan muhsin atau iman, 

islam dan ihsan Demikian halnya dengan lima buah pintu yang 

menghubungkan satu bagian dan bagian yang lain, diharapkan 

mengingatkan setiap manusia akan adanya rukun Islam yang lima yakni 

syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Sedang enam jendelanya 

melambangkan rukun iman yakni percaya kepada Allah SWT, percaya 

kepada rasul-rasulNya, percaya kepada kitabNya, percaya kepada 

malaikatNya, percaya akan datangnya kiamat dan qada qadar. 

 

Gambar 3. Masjid Agung Demak 
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Demikian halnya dengan kolam air yang menghubungkan 

bagian luar dan masjid, selain diharapkan sebagai sarana untuk 

menyucikan diri, juga mengandung sejumlah perlambang agar 

masyarakat selalu membersihkan diri dari berbagai kotoran yang 

menempel dalam diri dan hati. 

Masjid Agung Demak mempunyai beberapa benda peninggalan 

dari para walisongo yang sampai sekarang menjadi daya tarik yang 

sangat potensial bagi para peziarah, benda-benda tersebut antara lain : 

1. Menara Adzan 

Pengertian menara dalam bahasa Arab dapat diistilahkan 

“manaru” yang artinya tempat cahaya. Maksudnya tempat yang 

digunakan untuk mencahayakan atau mensyiarkan agama islam. Oleh 

karena itu realisasinya sering diwujudkan dalam bentuk bangunan 

yang sangat tinggi. Dengan demikian suara panggilan sholat/adzan 

yang dikumandangkan melalui puncak menara dapat didengar oleh 

masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi masjid. 

Menara adzan Masjid Agung Demak dibangun dengan 

konstruksi baja, untuk memenuhi tuntutan modernisasi era abad XX 

yang diprakarsai oleh para ulama yaitu K.H. Abdoerrohman 

(Penghulu Masjid Agung Demak), R. Danoewijoto, H. Moh Taslim, 

H. Aboebakar, H. Moechsin pada 2 Agustus 1932 yang secara teknis 

disetujui oleh Direktur R. W./Kepala DPUK W. Coenraad dan Bupati 

Demak R.A.A Sosrohadiwidjojo dengan biaya 10.000 gulden. 
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Tujuan mendirikan menara adzan Masjid Agung Demak ialah 

sebagai sarana bagi para muazin untuk mengumandangkan adzan 

diatas menara yang tingginya ± 22 m. Supaya masyarakat sekitar 

segera bergegas ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat 

berjamaah. Pada zaman itu pengeras suara/sound system belum ada, 

bahkan listrik pun belum ada di Kabupaten Demak. 

 

Gambar 4. Menara Adzan 

2. Serambi 

Serambi adalah bangunan tambahan yang terletak di depan 

ruang shalat utama. Serambi juga berfungsi untuk tempat shalat dan 

sering pula digunakan untuk pertemuan, musyawarah atau 

memperingati hari-hari keagamaan. Pada ruang serambi terdapat dua 

buah bedug dan dua buah kentongan kayu di sebelah utara dan selatan. 

Bedug dan kentongan tersebut dibunyikan untuk memberi tanda 

bahwa waktu shalat telah tiba. Satu-satunya dinding yang terdapat di 
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ruang serambi ialah penyekat antara ruang shalat utama dengan ruang 

serambi tersebut. Pada dinding tersebut di kanan dan kiri pintu masuk 

utama terdapat 60 buah keramik Annam berwarna biru putih sebagai 

hiasan tempelan. 

 

Gambar 5. Hiasan dinding di serambi masjid 

Serambi mempunyai delapan buah tiang utama 

berpenampang bujur sangkar terbuat dari kayu jati berukir, yang 

terkenal dengan nama saka majapahit. Hampir dua pertiga bagian dari 

saka majapahit ini penuh dengan ukiran. 

Dibawah tiang kayu, terdapat landasan atau biasa disebut 

dengan umpak yang setinggi 60 cm terbuat dari batu andesit yang 

terdiri dari dua bagian. Sekarang dikarenakan saka majapahit banyak 

yang rusak, maka dibagian tertentu  dipasang klem-klem yang 

digunakan untuk mengikat saka yang terbuat dari tembaga, ada pula 

yang terbuat dari plat besi. 
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Gambar 6. Soko Majapahit 

 

Gambar 7. Bedug yang terdapat di Serambi Masjid 

3. Pintu Bledeg 

Pintu Bledeg (petir) ini ciptaan Ki Ageng Selo pada zaman 

wali, konon beliau yang memiliki kesaktian itu dapat menangkap 

petir, kemudian daun pintu yang terletak di tengah masjid itu 

dinamakan “pintu bledeg”. Sesungguhnya prasati ini merupakan 

Condro Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Saliro Wani, bermakna 

tahun 1388 saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriyah, yang diprediksi 

sebagai tanda peletakan batu pertama pembangunan masjid. 
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Gambar 8. Pintu Bledeg 

4. Surya Majapahit 

Gambar hiasan segi 8 yang sangat popular pada masa 

kerajaan Majapahit, sehingga para ahli purbakala menafsirkan sebagai 

lambang kerajaan majapahit yang dinamakan Surya Majapahit Masjid 

Demak yang diyakini berdiri pada tahun 1401 S/1479 M, terdapat 

beberapa hiasan surya majapahit, hal itu mungkin karena Raden Patah 

merupakan darah keturunan dari majapahit. 

 

Gambar 9. Surya Majapahit 
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5. Dampar Kencana 

Mimbar Masjid Agung Demak oleh penduduk setempat 

sering disebut dengan sebutan dampar kencana, karena bentuknya 

yang mirip kursi berukuran besar. Dampar kencana ini adalah benda 

arkeologi peninggalan majapahit abad XV.  Mimbar yang digunakan 

untuk berkhotbah kotib pada waktu sholat jumat tersebut dibuat 

dengan kayu jati, berdenah empat persegi panjang berukuran panjang 

246 cm, lebar 165 cm, dan tinggi 292 cm. 

 

 

 

          Gambar 10. Dampar Kencana 

6. Maksurah  

Maksurah adalah bangunan kecil yang terletak disebelah kiri 

pengimaman/mihrab di shaf paling depan dan berfungsi sebagai 

tempat sholat raja atau penguasa untuk memperoleh barokah, rahmat, 

dan hidayah Allah SWT. Maksurah yang terdapat di ruang utama 
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Masjid Agung Demak ini terbuat dari kayu jati. Didalam maksurah 

terdapat tulisan berukir dengan bahasa dan huruf arab yang intinya 

memulyakan keesaan Allah SWT. Prasasti didalam maksurah 

menyebut angka tahun 1287 H identik 1866 M, yang saat Adipati 

Demak dijabat K.R.M.A. Aryo Purbaningrat. 

Atap maksurah Masjid Agung Demak berbentuk menyerupai 

kubah terbuat dari kain terpal berwarna coklat tua. Antara puncak 

kubah dengan keempat sudutnya dihubungkan dengan kayu jati yang 

motif hiasnya berupa hiasan bergerigi, sedangkan di setiap sudutnya 

terdapat hiasan berukir berbentuk kelopak bunga yang di bagian 

tengahnya terdapat hiasan berbentuk putik buah. 

 

 

Gambar 11. Maksurah 

7. Sokotatal/sokoguru 

Keistimewaan konstruksi bangunan masjid agung demak 

terpusat pada saka guru yang sebanyak empat buah. 4 (empat) 
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sokoguru/tiang utama konstruksi penyangga kerangka atap masjid 

susun tiga, masing-masing sokoguru tingginya 16 m lebih (1630 cm). 

empat tiang utama menggambarkan betapa para wali menerima ajaran 

agama islam bersumber dari ajaran Syafi’iyah sebagai 

implementasinya Iman, Islam, dan Ihsan guna landasan karakter umat 

dan bangsa. 

Dari keempat saka guru ini ada sebuah yang mengundang 

kagum masyarakat, yaitu sakaguru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. 

Sakaguru ini sebagian dibuat dari bahan tatal (potongan-potongan 

kayu jati yang mestinya sudah tidak dapat dipakai lagi) yang diikat 

dengan rumput hingga menjadi tiang yang tinggi dan kokoh. Formasi 

tata letak 4 soko guru yaitu di bagian barat laut didirikan oleh Sunan 

Bonang, bagian barat daya didirikan oleh Sunan Gunung Jati, bagian 

Tenggara didirikan oleh Sunan Ampel dan yang berdiri di bagian 

timur laut didirikan oleh Sunan Kalijaga. 

 

Gambar 12. Soko Tatal/Soko Guru 
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8. Mihrab  

Mihrab merupakan tempat pengimaman dimana didalamnya 

terdapat hiasan seperti gambar bulus merupakan prasasti yang 

diartikan sebagai condro sengkolo yang bermakna tahun 1401 S atau 

1479 M. Di depan mihrab sebelah kanan terdapat mimbar untuk 

khotbah. 

Mihrab adalah salah satu bagian terpenting di dalam masjid, 

oleh karenanya bagian ini menjadi fokus perhatian untuk dihias yang 

indah. Mihrab Masjid Agung Demak berupa cekungan yang beratap 

lengkung. 

 

Gambar 13. Mihrab 

9. Pawestren 

Pawestren merupakan bangunan khusus yang dibuat untuk 

sholat berjamaah bagi para wanita. Terbuat dari konstruksi kayu jati, 

bentuk dan atapnya limas an sirap kayu jati, jumlah tiang 

penyangganya 8 buah dimana 4 batang tiang utama ditopang belandar 
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balok susun tiga yang diukir motif majapahit. Luas lantai yang 

bermanfaat untuk sholat membujur kiblat berukuran 15 x 7,30 m.     

Kata pawestren berasal dari bahasa jawa yang berarti tempat 

untuk orang-orang wanita, maksudnya ialah ruangan khusus yang 

dipakai oleh kaum wanita dalam mengikuti shalat berjamaah di 

masjid. 

Di dalam ruang pawestren terdapat delapan tiang kayu, empat 

di antaranya adalah tiang asli dan diberi tempelan kayu berukir motif 

sulur-suluran. Bagian lain yang diukir adalah bagian pangeret dan 

terbil. Tiang-tiang kayu tersebut berfungsi untuk menyangga atap 

sirap pawestren yang berbentuk limasan.   

 

 

Gambar 14. Pawestren 

10. Museum  

Dikawasan Masjid Agung Demak terdapat sebuah museum 

yang menyimpan bagian-bagian soko guru yang rusak (sokoguru 
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Sunan Kalijaga, sokoguru Sunan Bonang, sokoguru Sunan Ampel dan 

sokoguru Sunan Gunungjati), sirap, kentongan, dan bedug 

peninggalan para wali, dua buah gentong peninggalan dari Dinasti 

Ming serta masih ada banyak lagi benda-benda yang disimpan di 

dalam museum.  

 

Gambar 15. Museum Masjid Agung Demak 

11. Makam/Makbaroh 

Makam di kompleks Masjid Agung Demak merupakan 

bagian tak terpisahkan dari sejarah walisongo dan peninggalan 

kasultanan bintoro demak selama ± 82 tahun. Didalam makam 

tersebut disemayamkan para penguasa kasultanan Demak. Seperti 

Raden Fatah, Sultan Trenggono, Pangeran Arya Penangsang, 

Pangeran Benowo dan masih banyak lagi. 
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Gambar 16. Makam Bersejarah 

12. Kolam Bersejarah 

Kolam ini zaman dahulu menjadi kolam tempat wudhu para 

wali, juga menjadi materi ujian keprajuritan, oleh sebab itulah 

sekarang kolam ini dinamakan kolam bersejarah. Sekarang kolam ini 

hanya berfungsi historis dan sebagai penghias halaman masjid, 

sedangkan sebagai tempat wudhu telah dibuatkan tempat wudhu yang 

lebih modern di sebelah utara dan selatan masjid. 

  

Gambar 17. Kolam Wudlu Bersejarah 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan dengan menggunakan 

angket, observasi dan wawancara langsung dengan responden maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisa data hasil penelitian. Berikut ini adalah 

hasil penelitian yang di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. 

1. Karakteristik perjalanan wisatawan 

a. Lama waktu perjalanan yang terbagi menjadi dua (2) : 

a.1  Pada waktu menuju ke Masjid Agung Demak 

Dari data penelitian yang didapat, dapat diketahui bahwa 

para wisatawan yang akan berkunjung di masjid agung Demak 

membutuhkan waktu perjalanan yang berbeda-beda.  

Tabel 5 
Waktu Perjalanan (menuju ke Masjid Agung Demak) para Wisatawan 

 
Waktu Perjalanan Frekuensi Persentase (%) 

1 Jam 5 3,5 % 
2 Jam 13 9 % 
3 Jam 7 4,9 % 
4 Jam 15 10,4 % 
5 Jam 12 8,3 % 
6 Jam 2 1,4 % 
7 Jam 6 4,2 % 
8 Jam 9 6,3 % 
9 Jam 18 12,5 % 

10 Jam 43 29,9 % 
11 Jam 7 4,9 % 
12 Jam 4 2,8 % 
13 Jam 3 2,1 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
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Dari tabel 5 terlihat bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden, sebagian besar para wisatawan menempuh 

waktu selama 10 jam untuk mencapai Masjid Agung Demak yaitu 

43 orang dengan persentase 29,9 %. Untuk perjalanan dengan 

waktu tempuh 9 jam mencapai Masjid Agung Demak sebanyak 

18 orang dengan persentase 12,5 %. Sedangkan untuk waktu 

tertinggi ketiga dengan persentase 10,4 % sebanyak 15 orang. 

Disamping itu, untuk waktu perjalanan terendah atau tercepat 

dengan waktu tempuh 1 jam sebanyak 5 orang dengan persentase 

3,5 %. 

 Para wisatawan yang berkunjung ke Masjid Agung 

Demak biasanya tidak hanya berkunjung di Masjid Agung Demak 

saja, melainkan ke semua makam para wali (walisongo) yang 

letaknya berpencar di seluruh Pulau Jawa seperti ke makam 

Sunan Bonang, Sunan Gunungjati, Sunan Kudus, Sunan Muria, 

Sunan Kalijogo, Sunan Drajat, Sunan Giri dan Sunan Ampel. Hal 

ini menyebabkan waktu perjalanan menuju Masjid Agung Demak 

membutuhkan waktu yang agak lama. Menurut hasil penelitian 

yang didapat, sebagian besar wisatawan menempuh waktu sekitar 

10 jam, yaitu sebanyak 43 orang dengan persentase 29,9 %. Hal 

ini disebabkan karena sebelum ke Masjid Agung Demak biasanya 

para wisatawan terlebih dahulu di makam Sunan Ampel 

Surabaya. Jarak yang ditempuh para wisatawan dari makam 
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Sunan Ampel menuju Masjid Agung Demak membutuhkan waktu 

10 jam. 

Sedangkan para wisatawan yang menempuh waktu 

perjalanan dengan waktu 1 (satu) jam berasal dari dalam kota 

Demak sendiri. Disamping itu juga ada yang berasal dari kota 

yang letaknya tidak jauh dari Kota Demak yang hanya 

membutuhkan waktu perjalanan selama 1 (satu) jam, yaitu Kota 

Semarang, Kota Kudus dan juga Kota Jepara. 

a.2   Pada waktu berada di Masjid Agung Demak  

Tabel 6 
Waktu Berada di Masjid Agung Demak para Wisatawan 

 
Waktu Frekuensi Persentase (%) 

< 1 Jam 3 2,1 % 
1 Jam 12 8,3 % 
2 Jam 93 64,6 % 
3 Jam 32 22,2 % 
4 Jam 4 2,8 % 

Jumlah 144 100 % 
Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 6 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden, para wisatawan yang berkunjung di Masjid 

Agung Demak sebagian besar membutuhkan waktu berada di 

Masjid Agung Demak selama 2 (dua) jam. Yaitu sebanyak 93 

responden, apabila dipersentasekan sebesar 64,6 %. 32 responden 

dengan persentase 22,2 % membutuhkan waktu berada di Masjid 

Agung Demak selama 3 jam. Sedangkan untuk waktu 1 jam 
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berada di masjid sebanyak 12 responden dengan persentase 8,3 %, 

dan untuk waktu berada di masjid selama 4 jam sebanyak 4 

responden dengan persentase 2,8 %. Selebihnya dengan waktu < 1 

jam berada di masjid sebanyak 3 orang dengan persentase 2,1 %. 

Setelah berada di Masjid Agung Demak sebelum 

melanjutkan ke tempat tujuan berikutnya, biasanya wisatawan 

mempunyai waktu selama 2 (dua) jam untuk berada di Masjid 

Agung Demak. Hal ini disebabkan karena para wisatawan 

tersebut harus melanjutkan perjalanan mereka kembali ke 

berbagai tujuan. Biasanya melanjutkan perjalanan ke makam 

Sunan Kalijaga di Desa Kadilangu. Untuk wisatawan yang berada 

di Masjid Agung Demak dengan waktu lebih dari 2 (dua) jam, 

biasanya para wisatawan tersebut hanya mengunjungi Masjid 

Agung Demak saja. Hal ini dapat dilihat dari lamanya waktu 

mereka di kawasan Masjid Agung Demak tersebut tanpa diburu 

dengan waktu untuk melanjutkan ke tempat wisata lainnya. 

 
b. Asal daerah wisatawan 

Tabel 7 
Asal Daerah Wisatawan 

 
Asal Daerah Frekuensi Persentase (%) 

Dalam Kota 4 2,8 % 
Luar Kota (1 Propinsi) 58 40,3 % 

Luar Kota (Lain 
Propinsi) 

82 56,9 % 

Jumlah 144 100 % 
Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
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Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden para wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung 

Demak lebih banyak berasal dari luar kota (lain propinsi) yaitu 

sebanyak 82 responden dengan persentase 56,9 %. Responden lain 

sebanyak 58 orang dengan persentase 40,3 % berasal dari luar kota 

(satu propinsi) serta 4 orang dengan persentase 2,8 % berasal dari 

dalam kota Demak. 

Untuk para wisatawan yang berasal dari luar kota (lain 

propinsi) banyak yang berasal dari kota Jombang, Gresik, Indramayu, 

Lamongan. Dapat kita ketahui bahwa kota Jombang dan Lamongan 

merupakan tempat dimana terdapat basis (pusat) dari golongan agama 

Nahdlatul Ulama yang di dalam ajarannya menganjurkan untuk 

melakukan perjalanan ziarah/melakukan ziarah. Sehingga banyak 

warga dari kota tersebut yang melakukan perjalanan wisata ziarah. 

Sedangkan untuk para wisatawan yang berasal dari luar kota (satu 

propinsi) banyak yang berasal dari kota Semarang, Kota Temanggung, 

Kota Magelang. Walaupun kota tempat mereka tinggal tidak 

menganut basis (pusat) dari Nahdlatul Ulama, tetapi para wisatawan 

tersebut tetap melakukan perjalanan wisata ziarah dikarenakan ingin 

menambah pengetahuan tentang keislaman.  
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c. Waktu melakukan perjalanan ziarah 

Tabel 8 
Waktu Melakukan Ziarah 

 
Waktu Ziarah Frekuensi Persentase (%) 

Hari Biasa 48 33,3 % 
Akhir Pekan 95 66 % 

Hari Libur / Hari Raya 1 0,7 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden, sebagian besar responden yaitu 95 orang memilih 

waktu untuk melakukan ziarah pada akhir pekan, jika dipresentasekan 

adalah 66 %. Sedangkan untuk hari biasa sebanyak 48 orang dengan 

presentase 33,3 % dan 1 orang dengan presentase 0,7 % memilih 

waktu melakukan ziarah pada saat hari libur/hari raya. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa para wisatawan tersebut 

lebih memilih waktu untuk melakukan perjalanan wisata ziarah ini 

pada saat akhir pekan/minggu. Hal ini disebabkan karena pada saat 

akhir pekan/minggu semua rutinitas pekerjaan sudah selesai, sehingga 

mereka bisa tenang dalam melakukan perjalanan wisata ziarah 

tersebut. Untuk para wisatawan yang melakukan perjalanan wisata 

ziarah pada hari biasa, biasanya mereka mempunyai pekerjaan yang 

bebas waktu bekerja. Seperti para wiraswasta dan pedagang, mereka 

bisa mengatur waktu sendiri dimana mereka bisa mengetahui waktu 

yang senggang yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan 
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wisata ziarah. Sehingga mereka para wisatawan bisa dengan leluasa 

menikmati perjalanan wisata ziarah tersebut tanpa memikirkan 

pekerjaan. 

d. Tujuan melakukan perjalanan 

Tabel 9 
Tujuan Ziarah Wisatawan 

 
Tujuan Frekuensi Persentase (%) 

Rekreasi 1 0,7 % 

Ziarah 143 99,3 % 

Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden. Sebanyak 143 responden mempunyai tujuan untuk 

berziarah di makam Sultan Fatah dan makam-makam lainnya. Dan 

jika dipresentasekan sebesar 99,3 %. Sisanya 1 orang mempunyai 

tujuan berekreasi dengan persentase 0,7 %. 

Ziarah menjadi alasan utama untuk mengunjungi Masjid 

Agung Demak, karena didalam Masjid Agung Demak terdapat 

makam-makam yang dianggap keramat. Seperti makam Raden Patah, 

Sultan Trenggono, Raden Adipati Unus, Pangeran Benowo, Arya 

Penangsang dan masih banyak lagi makam-makam sesepuh Demak. 

Tujuan ziarah yaitu untuk mengingatkan pada akhirat, pada 

kematian dan mengajarkan hidup sesuai dengan ajaran islam. Bagi 

para penziarah diingatkan agar hidup jauh dari gelimang maksiat, 
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berdoa bagi yang sudah meninggal agar mendapatkan ampunanNya 

dan sebagai pengingat agar kita senantiasa melakukan kebajikan. Jika 

kita perhatikan bermacam-macam ekspresi para peziarah bisa kita 

lihat dari setiap tindakan yang dilakukan didepan makam-makam 

tersebut, ada yang biasa-biasa duduk berdoa dengan tenang, ada pula 

yang berbicara lirih seolah-olah berdialog, ada juga yang menangis 

sesegukan berurai air mata. 

Adapula para wisatawan yang melakukan perjalanan ziarah 

ini demi tujuan-tujuan tertentu seperti memohon harta yang 

berlimpah, keturunan, jabatan dan masih banyak obsesi manusia 

lainnya. Ada juga yang ingin mendapatkan berkah (ngalap berkah), 

keselamatan dan hasil pertanian meningkat. 

Ngalap berkah berarti mencari berkah. Bagi sebagian 

masyarakat di Nusantara ini mereka ngalap berkah untuk mencari 

ketentraman hidup, mengubah nasib dan sebagainya, tergantung 

niatnya. Ngalap berkah bisa dilakukan di tempat-tempat yang sepi dan 

“angker” seperti gua, kuburan wali/raja atau puncak gunung atau 

ngalap berkah di keramaian seperti di grebeg syawal. Ngalap berkah 

atau mencari berkah mestinya dilakukan dengan penuh kesabaran dan 

keikhlasan. Bagaimana akan mendapatkan suatu keberkahan kalau 

cara mendapatkannya saja dengan menyakiti orang lain dengan 

menginjak, menyikut, mendorong dan sebagainya. 
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Gambar 18. Para wisatawan sedang berziarah  

Ketika berziarah seseorang dianjurkan untuk membaca Al-

Qur’an atau lainnya. Maka, Ziarah kubur itu memang dianjurkan 

dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan, sebab didalamnya 

terkandung manfaat yang sangat besar. Baik bagi orang yang telah 

meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Qur’an, atau pun 

bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia 

akan kematian yang pasti akan menjemputnya. 

Sementara itu bagi perempuan,ziarah kubur itu hukumnya 

makruh. Hal ini disebabkan karena tabiat perempuan yang emosional 

dikhawatirkan akan menyebabkan mereka bersedih dan kemudian 

menangis tersedu-sedu karena mengingat mereka yang dikasihi telah 

meninggal. 
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Gambar 19. Kegiatan ziarah 

e. Kebutuhan menginap atau tidak 

Tabel 10 
Kebutuhan Menginap Wisatawan 

 
 Frekuensi Persentase (%) 

Menginap 27 18,8 % 
Mampir 117 81,3 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden, responden yang hanya sekedar mampir berjumlah 

117 orang dengan presentase 81,3 %. Sedangkan para responden yang 

menginap sebanyak 27 orang dengan presentase 18,8 %. Para 

wisatawan yang berkunjung di masjid agung demak sebagian besar 

hanya mampir dan tidak untuk menginap. Hal ini disebabkan karena 

para wisatawan tersebut akan melanjutkan perjalanan kembali ke 

obyek-obyek wisata lainnya. Sehingga tidak memungkinkan untuk 

menginap, dan juga perjalanan selanjutnya masih memakan waktu 

yang panjang. Biasanya para wisatawan ziarah melanjutkan perjalanan 
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ke makam-makam Sunan atau para wali yang tersebar di Pulau Jawa 

seperti Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan 

Gunungjati, Sunan Bonang, Sunan Giri dan Sunan Ampel. 

Untuk para wisatawan ziarah yang menginap, tujuan mereka 

hanya berkunjung ke obyek wisata Masjid Agung Demak saja. Jadi 

mereka hanya fokus di dalam lingkup Masjid Agung Demak, mereka 

bisa lebih leluasa menikmati keindahan yang terdapat di dalam masjid 

dan berziarah di makam-makam yang dikeramatkan. Disamping itu, 

bisa juga melihat benda-benda bersejarah lainnya yang disimpan 

didalam museum Masjid Agung Demak. 

f. Akomodasi yang digunakan 

Tabel 11 
Akomodasi yang Digunakan Wisatawan 

 
Akomodasi Frekuensi Persentase (%) 

Hotel 4 2,8 % 
Rumah Teman 6 4,2 % 
Rumah Saudara 14 9,7 % 

Paseban 120 83,3 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden, sebagian besar menggunakan Paseban untuk 

beristirahat. Yaitu sebanyak 120 orang dengan presentase 83,3 %. 

Untuk akomodasi rumah saudara sebanyak 14 orang dengan 

presentase 9,7 %. Sedangkan untuk akomodasi di rumah teman 

sebanyak 6 orang dengan presentase 4,2 %.  
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Paseban adalah tempat untuk beristirahat para wisatawan. 

Paseban terletak di sebelah utara masjid berhimpitan dengan lorong 

utara serta cungkup Sultan Trenggono. Bangunan tersebut berukuran 

23 x 7 m dengan konstruksi kuda-kuda, dinding pasangan bata, dan 

penutup atap dari sirap. Dinding dilengkapi dengan empat jendela dan 

sebuah pintu masuk. Ruangan paseban tersebut berfungsi sebagai 

ruang tunggu bagi peziarah yang akan masuk ke makam Sultan 

Trenggono dan Raden Fatah. 

Selain ruang paseban yang berdinding, pihak takmir masjid 

juga membangun paseban yang tidak mempunyai sekat dinding sama 

sekali. Paseban ini juga mempunyai fungsi yang sama dengan paseban 

yang berdinding, di dalam paseban tersebut juga disediakan buku-

buku bacaan tentang islam dan buku-buku panduan ziarah. Disamping 

itu juga terdapat buku-buku doa untuk penuntun melakukan ziarah. 

  

Gambar 20. Paseban 

Untuk para wisatawan yang tidak menggunakan paseban 

untuk beristirahat, bagi mereka yang mempunyai saudara yang 
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rumahnya tidak jauh dari lingkungan masjid memilih beristirahat di 

rumah saudara mereka tersebut. Karena dengan beristirahat di rumah 

saudara bisa lebih tenang dan nyaman. Begitu juga dengan para 

wisatawan yang memilih beristirahat di rumah teman mereka yang 

rumahnya tidak terlalu jauh dengan lingkungan masjid. Hal ini 

disebabkan karena kondisi paseban yang selalu ramai dan penuh sesak 

dengan para peziarah.  

Di lingkungan Masjid Agung Demak juga menyediakan 

fasilitas hotel/penginapan untuk para peziarah yang akan menginap. 

Tetapi jumlahnya terbatas hanya 8 buah kamar. Hotel ini letaknya 

persis di depan paseban makam Raden Patah. Bagi para wisatawan 

yang ingin menginap di hotel tersebut harus secepatnya memesan 

kamar jika ada kamar yang kosong. Jika tidak wisatawan tidak bisa 

menginap, hal ini dikarenakan jumlah kamar yang terbatas. Tetapi 

sangat disayangkan, fasilitas penginapan tersebut kurang memadai 

jika dibandingkan dengan fasilitas penginapan lainnya. 

 
Gambar 21. Hotel/Penginapan 
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g. Alat Transportasi yang digunakan 

Tabel 12 
Alat Transportasi Wisatawan 

 
Alat Transportasi Jumlah Persentase (%) 
Kendaraan Pribadi 39 27,1 % 

Kendaraan Carteran 102 70,8 % 
Kendaraan Umum 3 2,1 % 

Total 144 100 % 
Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden, sebagian besar menggunakan alat transportasi 

kendaraan carteran yaitu sebanyak 102 orang dengan persentase 70,8 

%. Sedangkan untuk kendaraan pribadi sebanyak 39 orang dengan 

presentase 27,1 % dan untuk kendaraan umum sebanyak 3 orang 

dengan presentase 2,1 %. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa para wisatawan yang 

berkunjung di Masjid Agung Demak senang menggunakan alat 

transportasi berupa kendaraan carteran, hal ini disebabkan karena para 

wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata ziarah ini berangkat 

tidak hanya sendirian tetapi mereka bepergian melakukan perjalanan 

ini secara berkelompok atau rombongan. Jadi untuk memudahkan 

dalam hal pengangkutan para wisatawan tersebut lebih enak dan 

nyaman dengan menggunakan kendaraan carteran. Dalam 

menggunakan kendaraan carteran juga dikarenakan para wisatawan 

ada yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. 
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Untuk para wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi, 

biasanya mereka bepergian melakukan perjalanan wisata ziarah ini 

dengan anggota keluarga sendiri. Sedangkan untuk para wisatawan 

yang menggunakan kendaraan umum untuk menuju Masjid Agung 

Demak biasanya mempunyai tujuan awal tidak ke masjid dulu. 

Berhubung melewati kawasan Masjid Agung Demak, wisatawan 

tersebut memutuskan untuk mampir sejenak ke masjid dan berziarah 

di makam-makam yang terdapat di dalam masjid. Selain itu ada juga 

wisatawan yang memang dengan sengaja menggunakan kendaraan 

umum, hal ini dikarenakan wisatawan tersebut tidak mempunyai 

kendaraan pribadi. 

h. Teman perjalanan wisata 

Tabel 13 
Teman Perjalanan Wisatawan 

 
Teman Perjalanan Frekuensi Persentase (%) 

Sendiri 2 1,4 % 
Keluarga 42 29,2 % 
Teman 

Sekolah/kantor 
9 6,3 % 

Rombongan 91 63,2 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar 

wisatawan datang ke Masjid Agung Demak bersama dengan 

rombongan sebanyak 91 orang dengan presentase 63,2 %. Untuk para 
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wisatawan yang datang dengan keluarga sebanyak 42 orang dengan 

presentase 29,2 %, sedangkan untuk para wisatawan yang datang 

dengan teman sekolah/kantor sebanyak 9 orang dengan presentase 6,3 

% dan untuk wisatawan yang datang sendirian sebanyak 2 orang 

dengan presentase 1,4%. 

 Dari hasil diatas rombongan bisa diartikan dengan 

rombongan dari RT/RW tempat para wisatawan tinggal. Biasanya di 

RT/RW mempunyai acara rutin tiap bulan berupa acara 

pengajian/arisan, jadi dalam acara pengajian tersebut terdapat agenda 

untuk melakukan perjalanan wisata ziarah. Selain dengan rombongan 

RT/RW, para wisatawan melakukan perjalanan wisata ziarah ini 

dengan anggota keluarga. Jika para wisatawan ini berangkat dengan 

keluarga sendiri akan lebih memudahkan untuk mengkoordinir selama 

waktu perjalanan, hal ini disebabkan karena jumlah yang mengikuti 

perjalanan wisata ziarah pasti lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

para wisatawan yang berangkat dengan rombongan. Untuk teman 

perjalanan wisata ini ada juga para wisatawan yang berangkat dengan 

teman sekolah/teman kantor mereka. Disamping itu ada juga 

wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak tanpa dengan 

sanak saudara ataupun dengan rombongan. Dengan kata lain, 

wisatawan tersebut melakukan perjalanan wisata ziarah ini sendirian. 

Hal ini dikarenakan, wisatawan tersebut ingin menjalani perjalanan 

ziarah ini dengan khusyuk tanpa ada gangguan dari orang lain, biar 
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doa-doa yang dipanjatkan dalam kegiatan ziarah tersebut bisa 

terkabul. 

i. Pengorganisasian perjalanan 

Tabel 14 
Pengorganisasian Perjalanan Wisatawan 

 
Pengorganisasian Frekuensi Persentase (%) 

Sendiri 13 9 % 
Keluarga 39 27,1 % 

Rombongan 74 51,4 % 
Biro 18 12,5 % 

Jumlah 144 100 % 
Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

 

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 74 orang dengan 

presentase 51,4 % pengorganisasian perjalanan wisata ini dengan 

rombongan. Untuk pengorganisasian dengan keluarga sebanyak 39 

orang dengan presentase 27,1 %. Sedangkan untuk pengorganisasian 

dengan menggunakan biro sebanyak 18 orang dengan presentase 12,5 

%, dan untuk pengorganisasian sendiri sebanyak 13 orang dengan 

presentase 9 %. 

Untuk pengorganisasian dalam melakukan perjalanan wisata 

ziarah ini, berhubung para wisatawan tersebut lebih banyak berangkat 

dengan rombongan tempat tinggal mereka maka pengorganisasian 

keberangkatan para wisatawan tersebut juga dengan pengorganisasian 

dari rombongan. Untuk memudahkan pengorganisasian ini, biasanya 
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para wisatawan menunjuk satu orang yang bertanggung jawab untuk 

masalah keberangkatan mulai dari akomodasi, mencari kendaraan 

carteran. Tetapi semua pekerjaan itu dibantu dengan wisatawan lain, 

semua itu dilakukan agar pengorganisasian perjalanan tidak terlalu 

repot. 

Untuk wisatawan yang berangkat dengan keluarga, 

pengorganisasian keberangkatan menjadi lebih mudah. Hal ini 

dikarenakan jumlahnya tidak sebanyak dengan jumlah wisatawan 

yang berangkat dengan rombongan. Biasanya wisatawan yang 

berangkat dengan keluarga hanya satu keluarga saja. Jadi persiapan 

yang dilakuakan menjadi lebih ringan. 

Disamping itu, ada juga yang pengorganisasian 

keberangkatan dalam perjalanan wisata ziarah ini diserahkan 

seluruhnya kepada pihak biro perjalanan. Karena, para wisatawan 

yang menggunakan jasa biro pariwisata menginginkan semua hal yang 

praktis. Biro perjalanan wisata yang mengurusi semua mulai dari 

keberangkatan, akomodasi, konsumsi. 

 

2. Karakteristik wisatawan berdasarkan Golongan/Aliran agama 

Wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk beribadah selain itu juga untuk 

mengingat kembali, meneguhkan iman atau menyucikan diri. Disamping 

itu, para wisatawan yang bisa juga disebut dengan peziarah ini 
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mengunjungi tempat yang penting bagi agama dan keyakinan serta iman 

mereka masing-masing. Di Indonesia terdapat banyak sekali macam-

macam aliran agama. Seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Salafi, 

Abangan, Sunni, Shiah, Sufi dan masih banyak lagi. Tapi untuk aliran 

agama yang sering melakukan ziarah dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 15 
Golongan Agama Wisatawan 

 
Golongan Agama Frekuensi Persentase (%) 

Umum 25 17,4 % 
NU 118 81,9 % 

Muhammadiyah 1 0,7 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar menganut aliran 

dari Nahdlatul Ulama (NU) yaitu sebanyak 118 orang dengan presentase 

81,9 %. Hal ini dikarenakan menurut ajaran yang diajarkan oleh NU 

memang menganjurkan untuk melakukan ziarah. Untuk para wisatawan 

yang tidak menganut paham aliran tertentu sebanyak 25 orang dengan 

presentase 17,4 %, para wisatawan ini memang bertujuan untuk 

melakukan perjalanan ziarah berdasarkan keinginan sendiri tidak 

dikarenakan adanya paksaan dari unsur manapun. Dan untuk wisatawan 

yang menganut paham aliran Muhammadiyah sebanyak 1 orang dengan 

presentase 0,7 %, wisatawan ini walaupun didalam aliran agamanya tidak 

dianjurkan untuk melakukan ziarah ke makam-makam bersejarah tetapi 
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wisatawan ini mempunyai niatan untuk melakukan perjalanan wisata 

hanya untuk menambah wawasan dan untuk melihat-lihat kondisi di 

dalam komplek wisata ziarah tersebut.  

Dari hasil penelitian diatas bisa dilihat bahwa dari wisatawan 

yang menjadi responden, hampir seluruhnya adalah warga Nahdlatul 

Ulama (NU) atau dikenal dengan kaum Nahdliyin. Dalam pemahamahan 

Nahdlatul Ulama (NU) ada anjuran untuk melakukan ziarah yang 

berbeda dengan pemahaman dari golongan yang lain. Tapi hal ini tidak 

menutup kemungkinan untuk para warga golongan yang lain untuk 

mengunjungi makam-makam tersebut meskipun hanya sekedar untuk 

melihat-lihat saja. 

3. Karakteristik Demografi Wisatawan 

a. Jenis Kelamin Wisatawan 

Tabel 16 
Jenis Kelamin Wisatawan 

 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki - laki 112 77,8 % 
Perempuan 32 22,2 % 

Jumlah 144 100 % 
Sumber : Hasil penelitian, 2009 

Dari tabel 16 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah 112 diantaranya laki-

laki dan selebihnya 32 perempuan. Apabila dipresentasekan terlihat 

77,8 % dari wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak 

adalah laki-laki dan sisanya 22,2 % yaitu sebanyak 32 orang adalah 

perempuan.  
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Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa wisatawan yang 

paling banyak mengunjungi Masjid Agung Demak adalah wisatawan 

berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena para wisatawan 

laki-laki lebih bebas dalam melakukan perjalanan tidak dipenuhi 

dengan berbagai macam pikiran tentang masalah keluarga, berbeda 

dengan wisatawan perempuan yang mempunyai banyak pikiran 

tentang masalah keluarga seperti memikirkan anak yang ditinggal 

dirumah dan memikirkan pekerjaan rumah yang ditinggal akan 

menumpuk. 

Disamping itu, wisatawan laki-laki mempunyai tenaga yang 

lebih kuat dikarenakan perjalanan wisata ziarah membutuhkan waktu 

yang panjang untuk menyelesaikan semua rangkaian perjalanan 

sampai selesai. 

b. Usia Wisatawan 

Tabel 17 
Usia Wisatawan 

 
Usia Wisatawan Frekuensi Persentase (%) 

20 - < 25 1 0,7 % 
25 - < 30 5 3,5 % 
30 - < 35 10 6,9 % 
35 - < 40 33 22,9 % 
40 - < 45 29 20,1 % 
45 - < 50 27 18,8 % 
50 - < 55 17                 11,8 % 

55 - > 60 22 15,3 % 

Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
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Dari tabel 17 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dapat diketahui bahwa  usia terendah wisatawan 

adalah usia 20 – 25 tahun dan usia tertinggi adalah 55 sampai lebih 

dari 60 tahun. Dari penelitian ini dapat diketahui juga para wisatawan 

yang berkunjung di Masjid Agung Demak sebagian besar berusia 

antara 35 – < 40 tahun yaitu sebanyak 33 orang dengan persentase 

22,9 %. Sedangkan persentase terendah yaitu 11,8 % berusia 50 - < 55 

tahun sebanyak 17 orang. 

Pada penelitian ini, didapat hasil yang menunjukkan 

wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak relatif tak 

seragam. Rata-rata usia wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung 

Demak adalah 35 - < 40 tahun. Dengan usia 35 - < 40 tahun, para 

wisatawan sudah tentu memiliki tingkat perekonomian yang sudah 

matang. Karena masa usia tersebut adalah masa usia produktif untuk 

bekerja, sehingga keuangan keluarga bisa teratasi dengan baik. 

Untuk usia wisatawan 50 - > 60 tahun, mereka lebih bebas 

melakukan perjalanan wisata hal ini dikarenakan usia mereka yang 

sudah senja jadi para anak-anak mereka sudah dewasa sehingga 

mereka tidak terlalu memikirkan anak yang ditinggal di rumah. 

Disamping itu dengan usia yang sudah senja, para wisatawan tersebut 

ingin menambah  pengalaman spiritual/agama dengan mengunjungi 

Masjid Agung Demak dan melakukan ziarah di makam-makam yang 

terdapat di Masjid Agung Demak. 
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c. Status Perkawinan 

Tabel 18 
Status Perkawinan Wisatawan 

 
Status Perkawinan Frekuensi Persentase (%) 

Belum Menikah 16 11,1 % 
Menikah 106 73,6 % 

Duda 16 11,1 % 
Janda 6 4,2 % 

Jumlah 144 100 % 
Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

 

Dari tabel 18 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 106 orang dengan 

presentase 73,6 % sudah menikah. Untuk para wisatawan yang sudah 

menikah, mereka melakukan perjalanan wisata ziarah ini selalu 

bersama dengan suami atau istrinya.Untuk responden yang belum 

menikah sebanyak 16 orang dengan presentase 11,1 %, sedangkan 

responden dengan status duda sebanyak 16 orang dengan presentase 

11,1 %. Dan untuk responden dengan status janda sebanyak 6 orang 

dengan presentase 4,2 %. 

Rata-rata wisatawan yang datang ke Masjid Agung Demak 

sudah menikah, dan mereka datang dengan pasangan mereka masing-

masing. Biasanya mereka datang dengan rombongan dari tempat 

tinggal mereka atau dengan keluarga saja. Wisatawan yang sudah 

menikah jika belum diberi keturunan mempunyai maksud 
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mengunjungi Masjid Agung Demak serta berziarah di makam-makam 

yang dikeramatkan supaya diberi keturunan/momongan. 

Selain para wisatawan yang sudah menikah, ada juga 

wisatawan yang belum menikah. Biasanya wisatawan yang belum 

menikah mengunjungi Masjid Agung Demak bersama dengan 

keluarga, ada juga yang bersama dengan teman-teman. Wisatawan 

yang berstatus janda/duda mengunjungi Masjid Agung Demak dengan 

rombongan dari tempat tinggal mereka ataupun dengan keluarga. 

d. Jumlah tanggungan keluarga 

Tabel 19 
Tanggungan Keluarga Wisatawan 

 
Tanggungan 

Keluarga 
Frekuensi Persentase (%) 

0 14 9,7 % 
1 33 22,9 % 
2 49 34 % 
3 27 18,8 % 
4 16 11,1 % 
5 2 1,4 % 
6 3 2,1 % 

Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 19 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden sebagian besar memiliki tanggungan keluarga 2 

orang yaitu sebanyak 49 responden dengan presentase 34 %. Untuk 

responden yang mempunyai tanggungan keluarga 1 orang sebanyak 

33 responden dengan presentase 22,9 %. Sedangkan untuk responden 
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yang mempunyai tanggungan keluarga lebih dari 3 orang sebanyak 48 

responden dengan persentase 33,4 %. Selebihnya 14 responden lagi 

dengan persentase 9,7 % tidak mempunyai tanggungan keluarga. 

Para wisatawan yang sudah menikah rata-rata mempunyai 

tanggungan keluarga sebanyak 2 (dua) orang anak. Dengan hanya 

mempunyai dua orang tanggungan keluarga, maka para wisatawan 

yang melakukan ziarah tidak kesulitan untuk meninggalkan anak 

untuk melakukan perjalanan ini. Karena kebanyakan melakukan 

perjalanan pada akhir minggu, anak-anak mereka bisa dititipkan 

dengan keluarga. Disamping itu, keluarga yang hanya mempunyai 2 

(dua) orang tanggungan keluarga memiliki beban yang tidak terlalu 

berat atau dengan kata lain beban hidup lebih ringan sehingga bisa 

menyisihkan uang dari hasil mereka bekerja. 

 

4. Karakteristik Sosial Ekonomi Wisatawan 

a. Tingkat pendidikan wisatawan 

Tingkat pendidikan para wisatawan dibedakan menjadi 4 

(empat) bagian, antara lain tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan 

universitas. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan bagi peranannya 

dimasa yang akan datang (UU Republik Indonesia No 2 Tahun 1989). 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 20 
Tingkat Pendidikan Wisatawan 

 
Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

Tamat SD 7 4,9 % 
Tamat SMP 52 36,1 % 
Tamat SMA 54 37,5 % 
Universitas 31 21,5 % 

Total 144 100 % 
Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 20 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden alam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar 

wisatawan yang berziarah di Masjid Agung Demak berpendidikan 

tamat SMA dengan jumlah responden sebanyak 54 orang dan jika 

dipresentasekan sebesar 37,5 %. Untuk tingkat pendidikan tamat SMP 

sebanyak 52 responden dengan presentase 36,1 %. Sedangkan 

responden yang berpendidikan universitas sebanyak 31 orang dengan 

persentase 21,5 %. Selebihnya untuk yang berpendidikan tamat SD 

sebanyak 7 orang dengan persentase 4,9 %. 

Pendidikan memegang peranan penting didalam usaha 

memperbaiki kualitas hidup manusia, dengan pendidikan manusia bisa 

mempelajari, mengembangkan ataupun menciptakan sesuatu yang 

baru yang mampu meningkatkan taraf hidupnya, demikian pula 

diharapkan seorang manusia lebih terbuka dan dinamis terhadap 

usaha-usaha pembaharuan. Pendidikan diyakini sebagai faktor yang 

mampu memperbaiki nasib dan dapat mengembangkan kemampuan 

agar berpandangan jauh kedepan.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

para wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak banyak 

yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang baik yaitu dengan 

pendidikan tamat SMA. Dengan tingkat pendidikan yang sudah baik, 

maka para wisatawan bisa memperoleh pekerjaan dan bisa menata 

hidupnya dengan lebih terarah dan berkualitas. Sehingga bisa 

memperbaiki keadaan perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Untuk para wisatawan yang tingkat pendidikannya masih 

rendah seperti tamat SMP dan tamat SD akan berpengaruh dengan 

cara pandang mereka tentang makna sebenarnya dari melakukan 

ziarah tersebut. Pendidikan mereka yang masih rendah menyebabkan 

mereka para wisatawan tersebut melakukan perjalanan ziarah ke 

makam-makam yang dikeramatkan hanya untuk mencari berkah agar 

bisa memperlancar usaha untuk memperbaiki perekonomian keluarga.  

b. Pekerjaan 

Tabel 21 
Pekerjaan Wisatawan 

 
Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 
Pedagang 32 22,2 % 

Wiraswasta 72 50 % 
PNS 23 16 % 

Buruh 11 7,6 % 
Lainnya 6 4,2 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
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Dari tabel 21 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar 

mempunyai pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 72 orang dengan 

persentase 50 %. Untuk wisatawan yang pekerjaannya pedagang 

sebanyak 32 orang dengan persentase 22,2 %, untuk pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 orang dengan persentase 16 

%. Sedangkan buruh sebanyak 11 orang dengan persentase 7,6 %. 

Selebihnya 6 orang dengan persentase 4,2 % mempunyai pekerjaan 

yang lain-lain diantaranya ada yang nelayan, ibu rumah tangga dan 

sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh data bahwa 

sebagian besar pekerjaan para wisatawan yang melakukan perjalanan 

wisata ziarah adalah wiraswasta, dengan bekal pekerjaan 

berwiraswasta, wisatawan tersebut juga tidak terpancang waktu 

bekerja. Pekerjaan tersebut dikarenakan mempunyai waktu yang bisa 

disesuaikan dengan jadwal sendiri. Jadi wisatawan bisa mengetahui 

waktu yang yang senggang dan bebas yang bisa dijadikan untuk 

melakukan perjalanan wisata ziarah. Serta kapan saja bisa melakukan 

perjalanan wisata tanpa ada perasaan khawatir karena meninggalkan 

pekerjaan dalam waktu berhari-hari. 

Berbeda dengan para wisatawan yang mempunyai pekerjaan 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), wisatawan tersebut tidak bisa 

sewaktu-waktu melakukan perjalanan wisata dikarenakan jadwal 
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pekerjaan mereka mengharuskan untuk bekerja mulai dari hari Senin 

sampai hari Sabtu serta mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan 

selama berhari-hari. Jadi mereka hanya bisa melakukan perjalanan 

wisata pada saat akhir pekan atau hari minggu saja. 

 

c. Jam Kerja 

Tabel 22 
Jam Kerja Wisatawan 

 
Jam Kerja Frekuensi Persentase (%) 

5 Jam 9 6,3 % 
5 – 6 Jam 53 36,8 % 
6 – 7 Jam 48 33,3 % 
> 7 Jam 34 23,6 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 22 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden alam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar 

responden mempunyai jam kerja sekitar 5- 6 jam yaitu sebanyak 53 

orang dengan persentase 36,8 %. Untuk jam kerja 6 – 7 jam sebanyak 

48 orang dengan persentase 33,3 %, sedangkan untuk jam kerja > 7 

jam sebanyak 34 orang dengan persentase 23,6 %. Selebihnya 9 orang 

dengan persentase 6,3 % mempunyai jam kerja < 5 jam. 

Dari hasil penelitian diatas bisa dilihat bahwa para wisatawan 

mempunyai jam kerja yang sekitar 5 – 6 jam, hal ini dikarenaka 

wisatawan tersebut mempunyai pekerjaan wiraswasta dan pedagang. 

Karena pekerjaan tersebut tidak terpancang oleh waktu jadi para 
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wisatawan bisa mempunyai waktu luang untuk mempersiapkan 

perjalanan wisata ziarah ini. Untuk para wisatawan yang mempunyai 

jam kerja lebih dari 7 (tujuh) jam seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

mereka hanya bisa melakukan perjalanan wisata pada akhir 

pekan/minggu dikarenakan jam kerja yang tinggi atau sampai 6 hari 

kerja. 

d. Pendapatan 

Pendapatan rata-rata setiap bulan yang diperoleh dari 

pekerjaan pokok sebagian besar antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta 

lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.  

Tabel 23 
Pendapatan wisatawan 

 
Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 

< 1 Juta 24 16,7 % 
1 – 1,5 Juta 59 41 % 
1,6 – 2 Juta 28 19,4 % 

> 2 Juta 33 22,9 % 
Jumlah 144 100 % 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 23 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar 

responden mempunyai penghasilan 1 – 1,5 juta yaitu sebanyak 59 

orang dengan persentase 41 %.  Untuk pendapatan > 2 juta sebanyak 

33 orang dengan persentase 22,9 %. Sedangkan untuk pendapatan 1,6 

– 2 juta sebanyak 28 orang dengan persentase 19,4 %. Selebihnya 

pendapatan < 1 juta sebanyak 24 orang dengan persentase 16,7 %. 
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Pendapatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam kehidupan manusia, dengan pendapatan yang rendah seseorang 

akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

begitu pula sebaliknya, dengan pendapatan yang tinggi seseorang 

dapat memenuhi segala kebutuhan hidup yang iinginkan. Dari hasil 

penelitian diatas bisa dilihat bahwab ratar-rata pendapatan wisatawan 

yang melakukan perjalanan wisata ziarah mempunyai pendapatan rata-

rata 1 juta – 1,5 juta rupiah per bulan. 

Dengan penghasilan rata-rata Rp. 1 juta – Rp. 1,5 juta per 

bulan, untuk bisa melakukan perjalanan wisata ziarah ini para 

wisatawan harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Itupun dengan 

cara-caranya masing-masing, ada yang ditabung sendiri, ada juga yang 

mempunyai cara menyetorkan uang setiap bulan kepada 

bendahara/panitia yang mengurusi masalah keuangan. Para wisatawan 

yang mempunyai penghasilan selain Rp. 1 juta – Rp. 1,5 juta perbulan 

juga bisa melakukan perjalanan wisata ke Masjid Agung Demak jika 

mereka bisa  mengatur semua masalah keuangan.  

e. Souvenir yang dibutuhkan 

Ada berbagai macam barang kenang-kenangan atau souvenir 

yang dijual di sekitar Masjid Agung Demak. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat di tabel berikut ini. 
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Tabel 24 
Souvenir yang dibutuhkan wisatawan 

 
Souvenir Jumlah Persentase (%) 

Tasbih 59 41 % 
Sajadah 29 20,1 % 

Al Quran 51 35,4 % 
Tidak Ada 5 3,5 % 

Total 144 100 % 
Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
 

Dari tabel 24 diketahui bahwa dari 144 wisatawan yang 

menjadi responden, terlihat bahwa sebagian besar wisatawan lebih 

tertarik untuk membeli tasbih untuk souvenir. Hal ini dapat dilihat dari 

responden yang membeli tasbih sebanyak 59 orang dengan persentase 

41 %.  Setelah tasbih, wisatawan yang juga banyak membeli Al Quran 

sebanyak 51 orang dengan persentase 35,4 %. Sedangkan wisatawan 

yang membeli sajadah untuk souvenir sebanyak 29 orang dengan 

persentase 20,1 %. Selebihnya wisatawan yang tidak membeli 

souvenir apapun sebanyak 5 orang dengan persentase 3,5 %. 

Setelah mengunjungi Masjid Agung Demak dan sudah 

waktunya untuk meninggalkan masjid untuk melanjutkan ke tempat 

wisata lainnya, sebagian besar para wisatawan membeli cinderamata 

atau oleh-oleh untuk dibawa pulang. Cinderamata atau souvenir yang 

paling banyak diminati oleh para wisatawan adalah Tasbih. Selain itu 

juga ada yang membeli Alquran, sajadah dan lain-lain. 

Selain cinderamata atau souvenir yang dijual berupa benda-

benda yang bernuansa islam, banyak pula oleh-oleh khas dari Kota 
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Demak yaitu buah khas Kota Demak. Antara lain buah jambu delima, 

jambu citra dan belimbing. Buah-buahan tersebut menjadi andalan 

untuk dijadikan oleh-oleh. 

Jambu yang dikembangkan ada dua jenis yaitu jambu jenis 

Merah Delima dan Jambu Citra. Perbedaannya adalah jika merah 

delima agak manis dan berwarna merah sedangkan citra bentuknya 

agak mengkilap dan rasanya lebih segar serta berwarna putih. Dan 

untuk jenis belimbing yang dikembangkan  ada 3 jenis yaitu 

belimbing kapur, belimbing kunir, dan belimbing jingga. Belimbing 

demak dikenal karena mempunyai ukuran yang lebih besar 

dibandingkan dengan belimbing biasa. 

 

 

Gambar 22. Souvenir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Karakteristik perjalanan wisata meliputi : 

a. Lama waktu perjalanan yang terbagi menjadi dua (2) : 

(1) Pada waktu menuju ke Masjid Agung Demak dapat diketahui dari 

hasil penelitian bahwa sebagian besar para wisatawan yang 

berkunjung ke Masjid Agung Demak membutuhkan waktu 

perjalanan selama 10 jam. 

(2) Waktu berada di Masjid Agung Demak para wisatawan 

membutuhkan waktu selama 2 (dua) jam. 

b. Asal daerah wisatawan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

para wisatawan yang berkunjung di Masjid agung Demak sebagian 

besar berasal dari luar kota (lain propinsi) sebanyak 56,9 %. 

c. Waktu melakukan perjalanan ziarah. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa para wisatawan lebih banyak melakukan 

perjalanan wisata ziarah pada saat akhir pekan sebanyak 66 %. 

d. Tujuan melakukan perjalanan. Para wisatawan melakukan perjalanan 

dengan tujuan untuk berziarah sebanyak 99,3 %. 

99 
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e. Sebagian besar para wisatawan yang mengunjungi Masjid Agung 

Demak hanya mampir tidak untuk menginap sebanyak 81,3 %. 

f. Akomodasi yang digunakan para wisatawan adalah Paseban. 

Wisatawan yang menggunakan paseban dari hasil penelitian sebanyak 

83,3 %. 

g. Alat transportasi yang digunakan para wisatawan adalah kendaraan 

carteran. Wisatawan yang menggunakan kendaraan carteran dari hasil 

penelitian sebanyak 70,.8 %. 

h. Para wisatawan datang ke Masjid Agung Demak bersama dengan 

rombongan sebanyak 63,2 %. 

i. Pengorganisasian perjalanan. Dapat diketahui bahwa pengorganisasian 

perjalanan wisatawan dilakukan bersama rombongan sebanyak 51,4%. 

 

2. Karakteristik wisatawan berdasarkan golongan agama. Para wisatawan 

yang berkunjung di Masjid Agung Demak sebagian besar menganut 

aliran agama dari Nahdlatul Ulama (NU). 

 

3. Karakteristik Demografi Wisatawan meliputi : 

a. Jenis kelamin wisatawan. Para wisatawan yang berkunjung di Masjid 

Agung Demak sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan 

perolehan persentase sebesar 77,8 %. 

b. Rata-rata usia wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak 

berkisar antara 35 – 40 tahun dengan persentase 22,9 %. 
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c. Status perkawinan para wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung 

Demak sebagian besar sudah menikah yaitu sebanyak 73,6 %. 

d. Jumlah tanggungan keluarga para wisatawan yang berkunjung di 

Masjid Agung Demak rata-rata berjumlah 2 orang sebanyak 34 %. 

 

4. Karakteristik Sosial Ekonomi Wisatawan meliputi : 

a. Tingkat pendidikan wisatawan dapat diketahui rata-rata mempunyai 

tingkat pendidikan tamat SMA sebanyak 37,5 %. 

b. Pekerjaan para wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung Demak 

sebagian besar merupakan para wiraswasta sebanyak 50 %. 

c. Jam kerja wisatawan. Wisatawan yang berkunjung di Masjid Agung 

Demak sebagian besar mempunyai jam kerja 5 – 6 jam setiap hari 

sebanyak 36,8 %. 

d. Pendapatan wisatawan. Para wisatawan rata-rata mempunyai 

pendapatan setiap bulan sebesar 1 – 1,5 juta sebanyak 41 %. 

e. Souvenir yang dibutuhkan para wisatawan setelah mengunjungi 

Masjid Agung Demak berupa tasbih sebanyak 41 %. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain : 

a. Sebaiknya pihak Takmir Masjid Agung Demak menambah fasilitas paseban 

untuk para wisatawan bisa beristirahat. Karena sekarang ini paseban tersebut 

hanya terdapat 2 buah, jumlahnya tidak cukup untuk menampung wisatawan 

yang datang. 
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b. Untuk mengantisipasi para wisatawan yang menginap, sebaiknya fasilitas 

penginapan yang terdapat dilingkungan Masjjid Agung Demak dibenahi dan 

ditambah. 



 

100 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BPS. 2008. Tingkat Pendapatan Masyarakat Indonesia. http://ridwan-
belitung.blogspot.com/2009/10/keterkaitan-tingkat-pendidikan-dan html. 

 
Daldjoeni, 1987. Manusia Penghuni Bumi Bunga Rampai Geografi Sosial : 

Bandung. 
 
Fandeli, Chafid. 1995. Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataan Alam. 

Yogyakarta. Liberty. 
 
Haryadi, Sugeng. 2002. Sejarah Berdirinya Masjid Agung Demak dan Grebeg 

Besar. Semarang : CV Mega Berlian. 
 
Kartono, Kartini. 1992. Pengantar Ilmu Mendidik Teoristis. Bandung : Mandar 

Maju. 
 
Karyono, Hari. 1997. Kepariwisataan. Jakarta : Gramedia. 
 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 2007. Istilah Umum Ketenagakerjaan. 

http://www.nakertrans.go.id 
 
Kodhyat. 1996. Sejarah Pariwisata dan Perkembangan di Indonesia. Jakarta : 

Gramedia Widisarana Indonesia. 
 
Marpaung, Happy. 2001. Pengantar Pariwisata. Bandung : Alfabeta. 
 
Marpaung, Happy. 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung : Alfabeta R.G. 
 
Mubyarto. 1985. Peluang Kerja dan Berusaha diPedesaan. Yogyakarta : UGM. 
 
Pemerintah Kabupaten Demak. 2006. Indikator Sosial Kabupaten Demak Tahun 

2006. Demak : Pemerintah Kabupaten Demak. 
 
Purwodarminto. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Rahmadewi, dkk. 2000. Genjer dan Permasalahannya. http://hqweb01. 

bkkbn.go.id 
 
Dirjen Pariwisata, 1994. Sadar Wisata. Jakarta.  
 
Seaton, Bennet.1996. Karakteristik Perjalanan Wisatawan. http://www. 

terranet.or.id/tulisandetil.php?id=1348 
 



101 

 

Sriyono. 2004. Karakteristik Demografi dan Tingkat Pendapatan Pemulung 
(Laskar Mandiri) Kasus di TPA Jatibarang Kota Semarang. Jurusan 
Geografi Fakultas Ilmu Sosial Unnes. 

 
Suharyono. 1997. Hand Out Untuk Mahasiswa Pendidikan Geografi S1 Mata 

Kuliah Geografi Pariwisata. Semarang. IKIP Semarang. 
 
Sujali. 1989. Geografi Pariwisata dan Kepariwisataan. Yogyakarta : Fakultas 

Geografi UGM. 
 
Sudjana. 1996. Metode Statistika. Bandung : Tarsito. 
 
Sudjarwo, H. 2004. Buku Pintar Kependudukan. Jakarta : Gramedia Widiasarana 

Indonesia. 
 
Suwantoro, Gamal. 2001. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta : Andi Offset. 
 
Tim Penyusun. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Undang-undang Republik Indonesia. 1989. Tentang Sisdinas. Jakarta : PT. Armas 

Duta Jaya. 
 
Widiyanti. 2000. Profil Tenaga Kerja Wanita Pencari Kayu Bakar di Desa 

Sambong Kecamatan Blora. Skripsi. Semarang : UNNES. 
 
Wiwoho, Ratna P, Yulia H. 1993. Pariwisata, Citra dan Manfaatnya. Jakarta : 

PT. Bina Rena Pariwara. 
 
Yoeti, Oka A. 1990. Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa Komersialisasi Seni 

Budaya dalam Pariwisata. Bandung : Angkasa 
 

 


