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SARI 

Adelia Izzah Tamimi. 2019. Pemetaan Persebaran Objek Wisata Di Kabupaten 

Rembang Beserta Fasilitasnya Berbasis Sistem Informasi Geografis. Prodi SPW. 

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
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Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan 

perekonomian nasional, karena kegiatannya mendatangkan keuntungan pada 

negara yang mengembangkan pariwisata. Keuntungannya antara lain dapat 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, 

meningkatkan pendapatan pemerintah, serta mendorong pengembangan budaya 

lokal untuk diperlihatkan kepada wisatawan lokal maupun luar daerah (Ibrahim 

Faizal, 2011:1). 

Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah pengumpulan data 

dengan cara melakukan survei secara lapangan, metode ini digunakan untuk 

mengetahui letak, atraksi keunggulannya dan fasilitas setiap objek wisata. 

Pengambilan koordinat X dan Y menggunakan GPS. Berikutnya metode 

dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk kelengkapan data, 

juga sebagai bukti adanya peneltian tersebut. Peneliti mengumpulkan data dengan 

cara dokumentasi atau mengambil gambar saat peneliti melakukan survey secara 

langsung di lapangan. 

Hasil dari survei dan pemetaan penelitian ini adalah peta tematik yang 

berisikan tentang persebaran objek wisata di Kabupaten Rembang. Terdapat 14 

objek wisata yang tersebar di Kabupaten Rembang yang memiliki fasilitas dan 

atraksi keunggulan masing – masing. Pembuatan peta menggunakan aplikasi 

Arcgis dimana aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kesimpulan dari hasil survei dan pemetaan ini adalah menyajikan peta 

Pemetaan Persebaran Objek Wisata Di Kabupaten Rembang Beserta Fasilitasnya 

Berbasis Sistem Informasi Geografi. 
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BAB I 

PENDAHALUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan 

perekonomian nasional, karena kegiatannya mendatangkan keuntungan pada 

negara yang mengembangkan pariwisata. Keuntungannya antara lain dapat 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, 

meningkatkan pendapatan pemerintah, serta mendorong pengembangan budaya 

lokal untuk diperlihatkan kepada wisatawan lokal maupun luar daerah (Ibrahim 

Faizal, 2011:1). 

Pariwisata menjadi prioritas dan andalan yang potensial dalam 

perekonomian negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berbagai 

sumber daya alam yang dimiliki serta keaneka ragaman budaya menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang mempunyai potensi baik untuk mengembangkan 

pariwisata. Akan tetapi kurangnya informasi serta publikasi di sektor pariwisata 

mengakibatkan perkembangan di Indonesia kurang merata. Masih ada daerah 

pedesaan yang pariwisatanya kurang populer di kalangan wisatawan lokal seperti 

Kabupaten Rembang. 

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan 

dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 

111º00’0’’ – 111º30’0’’ Bujur Timur dan 6º30’0’’ – 7º6’0’’ Lintang Selatan. Laut 

Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi morfologinya berdataran 

rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas 

permukaan air laut. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi 

Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. 

Bagian Selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan 

sebagai bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak 

(670 meter). Sebagian wilayah Utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya 
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Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). 

Kabupaten Rembang beriklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23ºC, 

sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33ºC. Di wilayah Kabupaten 

Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahun dimana curah hujan 

tertinggi terjadi bulan desember dan September yaitu sebanyak 10mm dan 

17mm/bulan 

Selain mempunyai bentang alam yang indah, salah satu wilayah yang ada di 

Kabupaten Rembang yaitu Lasem mendapatkan sebutan sebagai Kota Tiongkok 

kecil dan Kota Santri. Disebut sebagai Lasem Tiongkok Kecil karena Lasem 

menjadi kota awal pendaratan orang Tionghoa dan datangnya laksamana Cheng 

Ho sebagai duta politik kaisar China di tanah Jawa dan terdapat perkampungan 

Tionghoa yang tersebar di Lasem misalkan di Desa Karangturi dan Desa Babagan. 

Juga disebut sebagai Lasem kota santri karena terdapat cerita mengenai kehidupan 

Sunan Bonang selain itu di Lasem terdapat peninggalan pesantren – pesantren tua. 

Dengan adanya topografi, morfologi, dan keadaan wilayahnya yang unik tersebut. 

Kabupaten Rembang mempunyai destinasi wisata yang indah dan menarik antara 

lain wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata rekreasi dan lainnya. 

Semua keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Rembang 

belum tentu dimiliki oleh kabupaten – kabupaten lainnya. Akan tetapi informasi 

mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang ini kurang maksimal 

sehingga masih banyak wisatawan yang tidak tau letak dan fasilitas apa saja yang 

ada di dalam wisata tersebut terutama obyek wisata yang ada di daerah terpencil. 

Dengan dibuatnya peta obyek wisata dan prasarana pendukungnya di Kabupaten 

Rembang diharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pariwisata 

yang ada daerah Kabupaten Rembang. 

Dengan latar belakang tersebut, maka peniliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “Pemetaan Persebaran Obyek Wisata di Kabupaten Rembang 

Beserta Fasilitasnya Berbasis Sistem Informasi Geografis”. 
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Melalui tugas akhir ini akan ditampilkan informasi yang terkait dengan 

objek-objek wisata Kabupaten Rembang dalam bentuk yang lebih menarik yaitu 

dalam bentuk informasi yang berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG). Dengan 

penyajian data seperti ini diharapkan akan lebih banyak wisatawan yang tertarik 

untuk berkunjung ke Kabupaten Rembang. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat saya rumusan permasalah 

yang timbul pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persebaran titik lokasi obyek wisata di Kabupaten Rembang? 

2. Apa saja yang menjadi keunggulan setiap obyek wisata di Kabupaten 

Rembang? 

 

3. Apa saja fasilitas yang ada di setiap obyek wisata di Kabupaten Rembang? 

 
 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui lokasi objek wisata di Kabupaten Rembang secara 

geografis 

2. Mengetahui fasilitas yang ada di setiap objek wisata. 

3. Mengetahui keunggulan setiap objek wisata yang menjadi daya tarik objek 

wisata itu sendiri. 

4. Menyajikan informasi mengenai objek wisata di Kabupaten Rembang dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai referensi pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten 

Rembang 

2. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan 
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penelitian dalam bidang pariwisata. 

3. Mempermudah wisatawan untuk mencari lokasi objek wisata, dan memberikan 

informasi mengenai fasilitas dan atraksi keunggulan yang menjadi daya tarik 

bagi wisatawan pada masing-masing objek wisata. 

 

1.5. BATASAN ISTILAH 

Untuk membatasi istilah supaya tidak menjadi salah tafsir, maka dalam judul 

akan diperjelas sebagai berikut. 

1. Pemetaan adalah pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan 

dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, 

pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap 

social kultural yang memilki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang 

tepat. (Soekidjo,1994). 

2. Wisatawan, Menurut rumusan International Union Of Official Travel 

Organizaton (1963) dalam Khasani Akrom, wisatawan adalah orang yang 

melakukan wisata selama 24 jam untuk liburan, rekreasi, studi atau hubungan 

dagang. 

3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi seta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah dan pengusaha. 

4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. 

5. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan 

6. Fasilitas adalah bagian dari bukti fisik mencakup seluruh aspek fasilitas 

lingkungan yang diciptakan oleh manusia untuk mencapai sebuah kepuasan 
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tersendiri. 

7. Sebagai suatu cara yang berbeda dengan meberikan layanan dan komunikasi 

fisik lainya kepada konsumen (menurut Yazid 2005:136). 

8. SIG (Sistem Informasi Geografis) Susunan data yang terorganisir dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang 

didesain untuk memperoleh, menyimpan, meng-update (memperbaiki), 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua informasi yang 

bereferensi geografis (ESRI, 1990 dalam Prahasta, Edy 2001). 



 

 

 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Peta 

Peta merupakan suatu presentasi atau gambaran unsur-unsur atau 

kenampakan-kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi, atau yang 

ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya 

digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Menurut 

Erwin Raisz (1962) peta adalah gambaran konvensional permukaa bumi yang 

diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambahi tulisan-tulisan sebagai 

tanda pengenal. (Menurut ICA,1973 dalam Maruli Sinaga,1995). Melalui peta 

dapat diperoleh gambaran umum suatu tempat, karena peta memiliki fungsi untuk 

memberikan informasi. Berikut fungsi peta yaitu : 

1. Menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakkan alam di permukaan 

bumi. 

2. Memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kanampakan di permukaan 

bumi. 

3. Menunjukkan ketinggian tempat. 

4. Menentukan arah dan jarak berbagai tempat. 

5. Untuk perencanaan wilayah, memberikan informasi pokok dari aspek 

keruangan tentang karakter suatu wilayah, sebagai alat menganalisis untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan, sebagai alat menjelaskan penemuan 

penelitian dan menjelaskan rencana yang diajukan. 

Dalam membuat peta tematik ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

pembuat peta sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi antara lain: 

1. Peta tidak boleh membingungkan. 

2. Peta harus mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna peta. (mapuse). 

3. Peta harus memberi gambaran sebernarnya sesuai kondisi lapangan. 
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Setelah kaidah-kaidah diatas terpenuhi maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan oleh pembuat peta adalah: 

1. Persiapan peta dasar. 

2. Merancang simbol peta. 

3. Merancang komposisi peta atau layout peta. 

Klasifikasi peta menurut Boses (1977) dalam Juhadi Setyowati (2001), peta 

dibagi menjadi tiga kelompok yaitu peta berdasarkan isi, peta berdasarkan skala 

dan berdasarkan kegunaan. 

1. Berdasarkan isi 

a. Peta tematik adalah gambaran bumi yang diperkecil dalam bidang datar 

dan berguna memberikan informasi sesuai tema tertentu, seperti kegunaan 

dalam pariwisata, perencanaan wilayah serta pengembangan ilmu. 

b. Peta Rupa Bumi adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi pada 

bidang datar secara umum dengan menggunakan skala tertetu. 

c. Peta Navigasi adalah peta yang dibuat untuk kegunaan khusus dalam 

penerbangan, perjalanan darat ataupun navigasi laut. 

2. Peta berdasarkan skala 

a. Pata skala kecil (1:500.001–1:1.000.000) digunakan untuk 

menggambarkan daerah yang cukup luas, misalnya Peta Indonesia dan Peta 

Malaysia. 

b. Peta skala sedang (1:250.001–1:500.000) digunakan untuk 

menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya Peta Provinsi Timur, 

Provinsi Bali, dan sebagainya. 

c. Peta skala besar (1:5.000 – 1:250.000) digunakan untuk menggambarkan 

daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, 

dan peta kota. 

d. Peta skala geografis (1:1000.000) digunakan untuk menggambarkan 

kelompok Negara, misalnya Peta Negara – Negara Eropa, Peta Negara – 

Negara Asia Tenggara, Peta Benua Australia, dan Peta Dunia. 
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e. Peta kadaster (1:100 – 1:5000) digunakan untuk menggambarkan luas 

tanah dalam sertifikat tanah. 

Manusia memerlukan alat bantu untuk melakukan pengamatan dan 

mempelajari berbegai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan di permukaan 

bumi. Dengan peta memungkinkan manusia melakukan pengamatan dalam sudut 

pandangan tentang hubungan keruangan (spatial relations) secara lebih luas yang 

terdapat pada suatu daerah. Peta menggambarkan fenomena geografikal tidak 

hanya sekedar pengecilan suatu fenomena saja, tetapi lebih dari. 

 

2.2 Pemetaan 

Pemetaan adalah pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan 

dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, 

pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial 

kultural yang memilki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. 

(Soekidjo,1994). dalam penggunaan skala yang tepat. Berdasarkan definisi diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa proses sebuah pemetaan terbagi menjadi : 

1. Pengumpulan data merupakan suatu bahan yang diperlukan dalam proses 

pemetaan. Menurut Arikunto (2002), data merupakan segala fakta dan angka 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang dapat 

dipetakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya 

yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) 

maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil penguji (benda). 

Kemudian untuk data sekunder sendiri adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa 

buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 

2. Penyajian data merupakan proses penggambaran data yang dibuat agar 

pengguna dapat dengan mudah membaca peta. Penyajian data ini sangat 
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beragam, seperti disajikan dengan tabel, diagram, maupun chart. Dengan 

adanya penyajian data yang terperinci ini maka akan memudahkan pembaca 

dalam memahami data-data yang tersedia sebelum berbentuk peta. 

3. Penggunaan peta. Peta digunakan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami suatu kenampakan yang ada dibumi. Selain itu peta memiliki 

fungsi untuk menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam 

dipermukaan bumi, menentukan arah dan jarak berbagai tempat dan untuk 

perencanaan wilayah. 

Dalam membuat peta harus memuat beberapa komponen peta berikut : 

1. Judul Peta. Judul peta harus sesuai dengan tema yang ada dalam peta dan 

sesuai dengan informasi yang akan di tampilkan dalam peta tematik tersebut, 

oleh karenanya judul peta harus memuat tema atau informasi, lokasi, dan 

tahun. 

2. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan 

jarak sesungguhnya di lapangan, skala pada peta dapat berupa skala angka 

maupun skala garis. Jarak pada peta harus dicantumkan agar pembaca peta 

dapat menghitung dan mengetahui perbandingan jarak pada peta dengan jarak 

di lapangan. 

3. Orientasi peta. Orientasi peta merupakan arah mata angin, namun biasanya 

hanya mengambarkan arah utara saja, yang menghadap keatas atau (grid 

north). Bentuk orientasi biasanya digambarkan secara sederhana dengan 

bentuk tombak yang anak panahnya berada diatas dan diberi tanda notasi 

huruf U (utara). 

4. Garis Tepi Peta. Garis tepi peta adalah garis yang membatasi informasi pada 

tepi peta. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta. Komponen 

peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi yaitu judul peta, skala, 

orientasi, legenda, sumber peta, garis lintang dan garis bujur. 

5. Nama Pembuat Peta. Nama pembuat peta adalah merupakan salah satu 

informasi pendukung saja dalam peta. Namun demikian nama pembuat peta 
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adalah hal yang wajib dicantumkan. 

6. Koordinat Peta. Koordinat peta adalah merupakan salah satu unsur penting 

karena koordinat menunjukan lokasi absolut pada bola bumi. Terdapat dua 

cara membuat koordinat peta yaitu koordinat UTM dan Geografis. 

7. Sumber Peta. Sumber peta merupakan salah satu yang harus ditampilkan agar 

pengguna dapat membuktikan akurasi atau kebenaran data dan informasi yang 

ditampilkan dalam peta tersebut, peta yang dapat di jadikan sumber acuan 

dalam pembuatan peta adalah peta yang dibuat oleh Badan Informasi 

Geospasial (dahulu BAKOSURTANAL). 

8. Legenda Peta. Lengenda peta berisi mengenahi keterangan simbol yang ada 

dalam peta atau informasi-informasi yang termuat dalam peta. 

9. Inset Peta. Inset peta menunjukan informasi lokasi atau letak suatu wilayah 

yang menjadi objek pemetaan sehingga akan memudahkan pembaca atau 

pengguna peta dalam memahami letak suatu wilayah yang di petakan. Ada 

dua macam inset yaitu: 

a. Inset pembesaran peta dapat di jumpai pada atlas menerangkan suatu 

informasi dari suatu pulau, di mana kenampakan suatu pulau tersebut 

pada skala tertentu nampak kecil maka perlu adanya pembesaran skala. 

b. Inset lokasi wilayah sering dijumpai pada peta-peta tematik yang berguna 

untuk menjelaskan cakupan wilayah yang lebih luas lagi. 

10. Simbol adalah salah satu alat untuk mengadakan komunikasi. Simbol ini 

mempunyai arti dan bentuk. Dengan mengetahui arti dan bentuk simbol 

simbol tersebut, maka pemilihan simbol harus disesuaikan dengan maksud 

dan tujuan dari peta tematik. Jenis Simbol menurut T Lukman Aziz dan 

Ridwan Racman (1985): 

a. Prinsip Dot 

Simbol berbentuk dot ini tidak selalu berarti titik, bisa saja bentuk 

dot ini berbentuk lain. Setiap dot digunakan sebagai wakil dari harga 

satuan yang tertentu, jadi harga satuanya ditentukan lebih dahulu. 
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b. Simbol berbentuk grafik 

Simbol yang termasuk kategori ini adalah suatu hal yang khusus, 

tetapi melihat pada hakekat dari simbol titik yang kuantitatif maka simbol 

ini dapat disebut sebagai simbol titik juga. Simbol ini dapat dibedakan 

menjadi 5 yaitu : 

 Grafik bentuk garis lurus (line graph), 

 Grafik yang berbentuk batang (bar graph), 

 Grafik berupa lingkaran (Pie Graph), 

 Grafik segitiga (trangular graph), 

 Grafik lingkaran (circular graph, polar chart, clock chart). 

 
2.3 Sistem Informasi Geografi 

Menurut Esri tahun 1990 dalam Prahastha tahun 2001 SIG adalah kumpulan 

yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi 

dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, 

mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk 

informasi yang bereferensi geografi. 

Menurut Arronoff 1989 mendefinisikan SIG sebagai suatu sistem berbasis 

keomputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi 

yaitu pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), 

manipulasi dan analisis data serta keluaran sebagai akhir (output). Sedangkan 

menurut Berry (1988) SIG merupakan sistem informasi, referensi internal, serta 

otomatisasi data keruangan. SIG ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam 

mencari informasi terkait suatu lokasi tertentu. SIG merupakan sistem komputer 

yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data bereferensi 

geografi: 

1. Masukan 

2. Manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data) 
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3. Analisis dan manipulasi data 

SIG digunakan untuk memberi nilai dengan melakukan pengaturan dan 

memperlihatkan data secara tepat, menggabungkannya dengan data lain, 

melakukan analisis terhadap data, dan menghasilkan data baru yang berguna, pada 

gilirannya SIG dapat membantu untuk pengambilan keputusan (Heywood, 2002, 

p12). Selain itu SIG dapat digunakan juga untuk investigasi ilmiah, pengelolaan 

sumberdaya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. 

Data dalam SIG dibedakan menjadi data spasial dan data atribut. Data spasial 

(data lokasi) menunjukkan informasi mengenai ruang, lokasi, atau tempat-tempat 

dipermukaan bumi. Data spasial berasal dari peta analog, foto udara, dan 

penginderaan jauh dalam bentuk nyata. Kemudian data atribut (data deskriptif) 

adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat. Atribut menjelaskan suatu 

informasi. Biasanya atribut diperoleh dari statistik, sensus, catatan, lapangan dan 

data tabular. Secara umum SIG dapat diartikan sebagai sistem informasi yang 

berbasis komputer dalam menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan 

data. Sistem Informasi Geografis (SIG) apabila dipisah merupakan gabungan dari 

3 kata yaitu: 

1. Sistem adalah suatu kesatuan komponen atau variabel yang terorganisir secara 

terpadu, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain untuk 

mendapatkan suatu hasil. 

2. Informasi adalah data yang berformat dan terorganisasi dengan baik agar 

mudah dianalisis atau diproses 

3. Geografis adalah menunjukkan keterkaitan data dengan lokasi yang diketahui 

dan dapat dihitung berdasarkan koordinat geografis. 

 

2.4 Subsistem Sistem Informasi Geografis 

Berdasarkan definisi diatas, SIG diuraikan dalam beberapa subsistem, yaitu: 

1. Data input 

Subsistem ini berfungsi mengumpulkan data spasial dan data atribut 
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dari berbagai sumber, sekaligus bertanggung jawab dalam merubah atau 

mengkonversi data atau mentransformasikan format data aslinya ke dalam 

format yang dapat digunakan untuk SIG. 

2. Data Management (Pengelolaan Data) 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut 

ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di- 

update, dan diedit. Jadi subsistem ini dapat menimbun dan menarik kembali 

dari arsip data dasar, juga dapat melakukan perbaikan data dengan cara 

menambah, mengurangi atau memperbaharui. 

3. Data Manipulation dan Analysis (Manipulasi dan Analisis Data) 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG. Subsistem ini juga dapat melakukan manipulasi dan permodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

4. Data Output 

Berfungsi menayangkan informasi dan hasil analisis data geografis 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Atau dapat berfungsi menampilkan atau 

menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk 

softcopy maupun dalam bentuk hardcopy, seperti tabel, grafik, peta, arsip 

elektronik dan lainnya. 

 

2.5 Pemetaan Digital 

Handayani (2005), mengatakan Pemetaan Digital atau sering disebut sebagai 

digital maping merupakan pembuatan peta, baik untuk keperluan pencetakan 

maupun dalam format peta digital. Sedangkan definisi lain dari pemetaan digital 

adalahn penggembangan permukaan bumi menggunakan komputer dan data 

koordinat. Dari pemetaan digital intinya adalah proses pengolahan objek – objek 

peta yang menggunakan format digital sehingga membutuhkan perangkat keras 

komputer dan perangkat lunak yang berkaitan. Softwer yang bisa gigunakan dalam 

pembuatan peta digital adalah land dekstop, Auto Cad Map, ArcView, Map Info 
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Professional, dan lain – lain. 

Perkembangan teknologi komputer dan informasi yang semakin pesat baik 

secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada berkembangnya dunia 

pemetaan. Perkembangan teknologi komputer yang dimaksud adlah kapasitas 

memori yang semakin besar. Proses data yang semakin cepat dan fungsi dari 

komputer itu sendiri yang menjadi lebih majemuk sehingga memiliki fungsi yang 

sangat beragam, selain itu komputer juga menjadi lebih mudah untuk dioperasikan 

melalui beberapa paket program. Saat ini pembuatan peta secara konvensional 

secara terestris dapat dipermudah dengan bantuan komputer melalui pendataan di 

lapangan yang langsung dapat di download ke komputer untuk pelaksanaan 

perhitungan polygon, perataan perhitungan (koreksi) dan lain – lain. Bahkan 

dewasa ini kita bisa melakukan pemisahan warna secara digital sebgai proses 

dalam pencetakan peta. Seperti halnya peta hardcopy atau peta analog, peta digital 

dapat kita pakai untuk membantu kita mendapatkan informasi suatu daerah. 

Perbedaan antara keduanya hanya pada bentuknya saja, dimana peta analog berupa 

lembaran kertas, sedangkan peta digital berupa data yang tersimpan dalam media 

perekam seperti disket, CD, flashdisk, atau harddisk. 

Dengan adanya peta digital kita sebagai orang – orang yang berhubungan 

dengan pemetaan atau orang – orang yang dalam keseharinannya selalu bergelut 

dengan peta, banyak di untungkan. Namun selain keuntungan tersebut ada juga 

kekurangan yang di dapatkan dengan menggunakan peta digital. Adapun 

keuntungan tersebut antara lain: 

1. Pembuatan peta existing semakin cepat dan mudah. 

2. Pembuatan peta tematik lebih mudah dan cepat. 

3. Produksi (penggandaan) peta semakin cepat. 

4. Penyajian secara grafis lebih bagus. 

5. Updating peta lebih mudah dan cepat. 

6. Melalui penggabung dengan data statistik maka analisis daapat dilakukan. 

7. Kualitas data dapat dipertahankan karena tidak terpengaruh oleh suhu, 
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tekanan, dan lain – lain. 

8. Dapat dengan mudah membuat peta. Dapat dengan mudah memproduksi peta 

dengan berbagai macam skala dengan memperhatikan proses seleksi dan 

generalisasi. 

 

2.6 Pariwisata 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukam untuk rekreasi atau 

liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Menurut Undang – 

Undang no. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah. 

Menurut okta A yoeti (1996:109) pariwisata adalah perjalanan yang 

dilakukan untuk sementara waktu bertujuan untuk menikmati perjalanan tersebut 

dan bukan untuk mencari nafkah atau bisnis. Menurut WTO atau World Tourism 

Organization, pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke 

dan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan keseharian. Menurut James J. 

Spillane (1982) pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan 

mendapat kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki 

kesehatan, menikmati olahraga, atau istirahat, menunaikan ibadah, berxiarah dan 

lain lain. 

Beberapa konsep kepariwisataan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan sebagai berikut: 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 
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serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, atau pemerintah 

daerah. 

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan 

pengusaha 

5. Usaha pariwisata merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan jasa dan 

membuat usaha yang terkait di bidang pariwisata. 

6. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 

kegiatan usaha pariwisata. 

7. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. 

8. Objek dan daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata yang menjadi daya Tarik. 

9. Kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luas tertentu yang sengaja 

dibangun untuk berwisata. 

 

2.7 Objek Wisata 

Objek wisata merupakan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya 

tarik untuk dikunjungi (Peraturan Pemerintah No. 24/1979). Kegiatan wisata dapat 

berupa wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, wisata spiritual. Menurut 

Pendit (2002:38-43) jenis wisata dibagi menjadi 8 yaitu: 

1. Wisata Budaya, merupakan wisata yang bertujuan untuk rekreasi sekaligus 

untuk memperlajari kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat tempat tujuan 

wisata. 

2. Wisata olahraga, merupakam wisata yang bertujuan untuk rekreasi sekaligus 

untuk berolahraga dan sengaja mengambil bagian dari olimpiade olahraga 
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atau perlombaan olahraga. 

3. Wisata industri, merupakan wisata yang bertujuan mengadakan peninjauan 

dan penelitian kepada pabrik, bengkel atau industry yang biasanya dilakukan 

oleh para pelajar atau mahasiswa. 

4. Wisata kesehatan, merupakan wisata yang bertujuan memperoleh hal baru 

atau suasana baru demi kepentingan kesehatan, seperti mengunjungi sumber 

mata air panas untuk menyembuhkan penyakit kulit. 

5. Wisata komersial, merupakan wisata yang berkaitan dengan pemeran 

komersil seperti pemeran industri, dagang, dan sebagainya. 

6. Wisata cagar alam, merupakan wisata yang berkaitan dengan cagar alam, 

hutan lindung, taman lindung dan kelestarian alam lainnya yang dilindungi 

oleh undang – undang. 

7. Wisata bulan madu, wisata yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang 

baru menikah. Wisata ini biasanya dilakukan sebulan setelah menikah dengan 

ketentuan hotel yang dipesan dengan fasilitas khusus untuk pasangan 

pengantin. 

8. Wisata bahari, merupakan yang berkaitan dengan dunia air seperti, danau, 

laut, Begawan, teluk. Kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan berenang, 

memancing, selancar, menyelam dan yang berkaitan dengan air. 

Sedangkan bentuk objek wisata menurut Sujali (1989) dalam Kartiningsih 

(2005) dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Objek wisata budaya 

2. Objek wisata buatan 

3. Objek wisata alam 

 
2.8 Wisatawan 

Objek wisata yang popular memiliki banyak wisatawan yang dating menurut 

Pendit (1994:38) pengertian wisatawan dibagi menjadi dua yaitu: 
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1. Wisatawan nasional 

Merupakan wisatawan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia 

dengan melakukan perjalanan diluar tempatnya berdomisili dengan tujuan 

berwisata bukan untuk bisnis 

2. Wisatawan internasional 

Merupakan wisatawan yang berpergian atau berwisata ke negara lain 

bukan di negaranya sendiri. 

 

2.9 Fasilitas 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan 

suatu pelaksanaan suatu usaha dengan tempat atau sarana prasarana yang ada. 

Berikut standarisasi kapasitas fasilitas umum. 

Tabel 2.1 Standarisasi Kapasitas Fasilitas Umum 
 
 

No Variabel Kualitas Pelayanan 

1 Toilet umum Untuk kebutuhan sarana toilet umum dengan 

kunjungan harian rata-rata sebesar 300 orang dari 

jumlah kunjungan sekitar 168 laki-laki dan 132 wanita 

yaitu sebesar 5 toilet laki-laki dan 6 toilet perempuan 

dengan standar kebutuhan untuk 1 unit toilet laki-laki 

melayani 40 orang dan 1 toilet perempuan 

melayani 25 orang. 

2 Tempat Parkir Untuk kebutuhan tempat parkir dilihat dari jumlah 

tempat makan yang diperlukan yaitu 75srp atau sebesar 

828 m2. I mobil = 11,04 

m2 

3 Mushola Standar Departemen Pekerjaan SNI 03-1733- 2004, 

Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 

Perkantoran Umum untuk 1 

unit surau melayani 250 orang. 

4 Penjual Makanan Satu tempat makan melayani 20 orang yaitu 

80 kursi dan 4 tempat makan perhari. 

5 Penjual Oleh-oleh SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan 

Lingkungan Perumahan di Perkotaan untuk 

tipe sarana kios melayani 250 orang / unit. 
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2.10 Daya Tarik Obyek Wisata Atau Atraksi Keunggulan Obyek Wisata 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 

Daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi 

pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Menurut 

Suwantoro dalam bukunya Dasar-dasar Pariwisata (1997:19) mengatakan bahwa 

objek dan daya tarik wisata dikelompokkan atas : 

1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya 

tarik wisata budaya, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

2. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada: 

3. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih. 

4. Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

5. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. 

6. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang 

hadir. 

7. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam, 

pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya. 

8. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang 

terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau. 



 

 

 

 
 

BAB III 

METODE SURVEI DAN PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi Survei dan Pemetaan 

Kabupaten Rembang merupakan lokasi yang menjadi objek penelitian tugas 

akhir peneliti. Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa 

Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis 

koordinat 111º00’ – 111º30’ Bujur Timur dan 6º30’ – 7º6’ Lintang Selatan. Laut Jawa 

terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi morfologinya berdataran rendah 

dengan dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas 

permukaan air laut. Secara geografis Kabupaten Rembang mempunyai batas 

sebagai berikut. (1) Utara : Laut Jawa, (2) Timur : Kabupaten Tuban, (3) Selatan: 

Kabupaten Blora, (4) Barat: Kabupaten Pati. Kabupaten Rembang terdiri dari 14 

kecamatan, yang dibagi lagi atas 287 desa dan 7 kelurahan serta memiliki luas 

wilayah meliputi 101,408 ha. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Rembang. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu : 

1. Laptop 

2. Software ArcGis 10.5 sebagai Aplikasi proses pemetaan 

3. Shapefile berupa Administrasi Kabupaten Rembang 

4. Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang 

5. Aplikasi GPS “UTM Geo Map” (Coordinator) 

6. Kamera Handphone sebagai dokumentasi lokasi 

7. Printer 

8. Kertas A4 

9. Flashdisk 
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3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu mengenai persebaran lokasi objek 

wisata di Kabupaten Rembang dengan mengetahui apa saja fasilitas dan 

keunggulan yang menjadi daya tarik di setiap objek wisata di Kabupaten Rembang 

tersebut. 

 

3.4. Variable 

Variable yang digunakan pada penelitian adalah objek survei dan pemetaan 

yang menjadi titik perhatian. Variable yang digunakan pada survei dan pemetaan 

ini sebagai berikut : 

1. Lokasi objek wisata 

2. Atraksi keunggulan di setiap obyek wisata 

3. Fasilitas Umum. 

 
3.5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

dengan cara survey secara langsung ke lapangan sekaligus mengamati sesuai 

data yang dibutuhkan peneliti. 

 

Tabel 3.1. Daftar Data Primer dan Data Sekunder 
 
 

No Jenis Data Sumber Data Tahun 

1 Titik koordinat dan nama lokasi wisata Data Primer 2019 

2 Atraksi keunggulan obyek wisata Data Primer 2019 

3 Fasilitas objek wisata Data primer 2019 
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3.6. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data diperoleh melalui: 

1. Metode Survei Lapangan 

Metode ini merupakan metode yang dilakukan peneliti dengan 

melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini kegiatan 

survei dilakukan dengan datang ke lokasi objek wisata untuk memperoleh data 

koordinat objek wisata menggunakan aplikasi UTM Geo Map, mengamati 

atraksi keunggulan obyek wisata dan fasilitas apa saja yang ada pada obyek 

wisata tersebut. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini sangat penting digunakan peneliti untuk kelengkapan data, 

juga sebagai bukti adanya peneltian tersebut. Peneliti mengumpulkan data 

dengan cara dokumentasi atau mengambil gambar saat peneliti melakukan 

survei secara langsung di lapangan. 

 

3.7. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software ArcGis 

10.5, diawali dengan menyiapkan data administrasi untuk digandakan menjadi 

peta tematik, memasukan data koordinat hasil observasi yang berbentuk excel ke 

dalam ArcGis. 

 

3.8. Analisis Data 

1. Analis Deskriptif 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis 

deskriptif kualitatif. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan 

informasi mengenai lokasi objek wisata di Kabupaten Rembang. Selain lokasi, 

peneliti juga memberikan informasi mengenai fasilitas setiap objek wisata 

dengan masing – masing keunggulan yang menjadi daya tarik setiap objek wisata 

itu sendiri. Metode pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara survei 
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2. 

Survei lapangan 

menggunakan Aplikasi GPS 
Software ArcGis 10.5 

Input Data Geodatabase 

 

 
 

secara langsung ke lokasi objek wisata untuk mendapatkan titik koordinat dan 

mengamati segala fasilitas dan keunggulan setiap objek wisata yang menjadi 

daya tarik bagi wisatawan, 

3.9. Diagram Alir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir 

 
4.0. Proses Pemetaan Menggunakan UTM Geo Map 

Dalam melakukan survei alat yang digunakan yaitu GPS (Global Positioning 

System) aplikasi smartphone UTM Geo Map. Langkah – langkah yang dilakukan 

dalam menggambil koordinat x dan y dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

PETA PERSEBARAN PARIWISATA KABUPATEN 

REMBANG 

Layout Peta 

Pengambilan titik koordinat 

lokasi wisata 

Menyalin data dalam format 

CSV (Comma Delimeted) 

Shapefile Jawa Tengah 
(Pilih Kabupaten 

Rembang) 

Input Data Atribut 
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a. Pilih Aplikasi UTM Geo Map yang ada pada Smartphone. Dan aktifkan 

icon menu GPS pada Smartphone.Pilih menu Real Time Map pada aplikasi 

UTM Geo Map. 

 

Gambar 3.1 Pilihan Menu Real Time Map 
 

b. Klik Map Type untuk merubah dari Road Map menjadi Hybrid agar terlihat 

semakin detail. 

 
 

Gambar 3.2 Tampilan Map Type 

 

c. Selanjutnya tunggu beberapa detik lokasi GPS akan bergeser sesuai titik 

yang akan di ambil datanya, setelah sesuai dengan lokasi tersebut pilih 

Mark otomatis data tersimpan pada Smartphone. 
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Gambar 3.3 Tampilan Lokasi GPS 

d. Langkah selanjutnya ambil file yang tersimpan pada aplikasi UTM Geo 

Map, klik Export file. 

 
 

Gambar 3.4 Tampilan Menu Export File 
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e. Setelah itu pilih Export To CSV . File CSV. Data akan tersimpan dalam 

bentuk excel. 

 

Gambar 3.5 Pilihan Format Export File 

 

4.1 Tutorial Pembuatan Peta Wisata Kabupaten Rembang 

Pembatan peta wisata membutuhkan beberapa data, yakni: 

- Data Badan Informasi Geospasial dalam bentuk vektor atau format shapefile 

(.shp) 

- Data koordinat lokasi objek wisata 

- Foto objek wisata 

Untuk mendapatkan data tersebut dapat melalui data primer dan dana 

sekunder. Data primer yakni lokasi koordinat objek wisata dan foto objek wisata 

yang dilakukan melalui survei lapangan, sedangkan data sekunder yakni data Badan 

Informasi Geospasial yang dapat diunduh melalui laman 

www.tanahair.indonesia.go.id untuk pengolahan peta menggunakan aplikasi 

ArcGIS. Adapun langkah-langkah pembuatan peta wisata adalah sebagai berikut: 

http://www.tanahair.indonesia.go.id/
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a. Langkah   pertama   kita     double   klik   icon          pada taksbar untuk 

membuka aplikasi Arcgis 10.4. setelah itu akan muncul tampilan awal dari 

software Arcgis 10.4 sebagai berikut 

 
Gambar 3.6 Tampilan Awal software Arcgis 10.4 

b. Input data hasil survey 

Data berupa koordinat dengan format (.csv) dimasukkan ke dalam 

aplikasi dengan cara Masukkan  data  dengan  klik  icon     pada menu di 

aplikasi Arcgis 10.4, pilih folder yang menyimpan data, lalu pilih 

”Batas_Kec.shp”  klik add  lalu akan muncul tampilan seperti ini 
 

 

Gambar 3.7 Tampilan Add Data 
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Gambar 3.9 Tampilan Pilihan Sistem Koordinat 

 

 

 

 
 

c. Menampilkan lokasi melalui X dan Y data 

Data X dan Y dalam file ditampilkan dengan menekan klik kanan pada 

file kemudian pilih display x,y data 

 

Gambar 3.8 Tampilan Lokasi Menu X dan Y 

d. Memilih X, Y dan sistem koordinat 

Tentukan X dan Y sesuai kolom dalam file dan pilih sistem koordinat, 

dalam pembuatan peta ini menggunakan sistem koordinat geografis degree 

decimal WGS 1984 
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Gambar 3.11 Tampilan Pembuatan Geodatabase 

 

 

 

 
 

e. Export data ke dalam bentuk “Shapefile” 

Setelah x dan y ditampilkan, perlu dirubah ke format shapefile untuk 

diproses lebih lanjut. Caranya klik kanan pada koordinat lalu pilih data, pilih 

exsport data, simpan data di folder yang diinginkan lalu klik ok. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Export Data Format Shapefile 

f. Membuat Geodatabase (.gdb) 

Geodatabase merupakan folder yang dapat digunakan untuk menyimpan 

feature, untuk membuat geodatabase dapat dilakukan dengan klik pada 

ArcCatalog kemudian klik kanan di tempat yang diinginkan kemudian pilih 

new kemudian pilih file geodatabase. 
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g. Input feature class 

Selanjutnya memasukkan .shp yang telah di export sebelumnya ke 

dalam file geodatabase, dapat dilakukan dengan klik kanan pada file 

geodatabase kemudian klik kanan pilih import kemudian pilih feature class 

(single). 

 

Gambar 3.12 Tampilan Import Feature Class 

h. Pilih feature class dan beri nama 

Isikan feature class dari shp yang telah di export sebelumnya kemudian 

beri nama sesuai kebutuhan. 

 

Gambar 3.13 Tampilan Output Feature Class 

i. Tambahkan field baru pada atribut feature 

Field baru akan digunakan untuk memasukkan foto, untuk 
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menambahkan field baru bisa dilakukan dengan klik pada table option 

kemudian pilih new field 
 

Gambar 3.14 Tampilan Field Baru pada Atribut Feature 

j. Isikan nama field dan jenis field 

Kemudian isi nama field sesuai kebutuhan, untuk mempermudah diberi 

nama “Foto” kemudian jenis field nya pilih raster 

 

Gambar 3.15 Tampilan Pilihan Raster pada Field 

k. Klik start editing 

Untuk bisa menginput foto terlebih dahulu aktifkan tools editing dengan 

klik start editing pada toolbar Editor 
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Gambar 3.16 Tampilan Start Editing pada Toolbar Editor 

l. Load file foto yang akan diinput 

Untuk memasukkan foto pada field bisa dilakukan dengan klik arah 

panah pada field foto kemudian klik kanan pada box yang tersedia, kemudian 

pilih load 

 
 

Gambar 3.17 Tampilan Pilihan Load 

m. Pilih file foto 

Pilih file foto sesuai dengan objek wisata pada tempat penyimpanan 

file. 
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Gambar 3.18 Tampilan Menu Penyimpanan File 

n. Tentukan format foto dan kualitas kompresi 

Pilih foto dalam bentuk JPEG agar bisa mengatur kualitas kompresi, 

kemudian pada kolom kompresi tulis 100 agar kualitas gambar tetap sama 

seperti file asli nya. 

 

Gambar 3.19 Tampilan Pilihan Format Foto 

Berikut hasil foto yang telah dimasukkan ke dalam field 
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Gambar 3.20 Tampilan Hasil Foto dalam Field 

Lakukan langkah input foto untuk semua lokasi objek wisata 

o. Tambahkan field untuk HTML Pop-up 

Selanjutnya agar gambar bisa ditampilkan secara pop-up tambahkan 

field baru 

 

Gambar 3.21 Tampilan Pilihan Field Baru untuk Pop-up 

p. Beri nama field dan pilih jenis “text” 

Field ini nantinya akan dimasukkan rumus sehingga pilih jenis field 

“text” dan beri nama sesuai kebutuhan 
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Gambar 3.22 Tampilan Pilihan Type pada Field Baru 

q. Klik Start Editing 

Lakukan langkah edit pada field dengan mengaktifkan editor melalui 

start editing . 
 

 

Gambar 3.23 Tampilan Menu Start Editing 

r. Masukkan rumus untuk menampilkan pop-up. 

Rumus yang digunakan untuk tampilan html pop-up yakni: <img 

src=’((lokasi file dan format file))’width=’300’/> 
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Gambar 3.24 Tampilan Rumus untuk Pop-up 

Untuk melihat lokasi atau direktori bisa dilakukan dengan klik kanan pada file 

yang akan dimasukkan 

 
 

Gambar 3.25 Tampilan Tinjauan Lokasi atau Direktori 
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Berikut tampilan HTML Pop-up dari lokasi objek wisata 
 

Gambar 3.26 Tampilan Pop-up Obyek Wisata 

s. Memasukkan data vektor (shapefile) administrasi dan jaringan jalan 

Langkah selanjutnya yakni memasukkan data administrasi yang 

didapatkan dari laman Badan Informasi Geospasial. 
 

Gambar 3.27 Tampilan Add Data Administrasi 

Untuk mempermudah langkah selanjutnya maka tampilan dirubah dalam 

bentuk layout view 
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Gambar 3.28 Tampilan Mode Layout View 

t. Pilih jenis jalan yang akan ditampilkan dan atur symbologi. 

Pada shp jenis jalan, tentukan kelas jalan apa saja yang akan 

dimasukkan, untuk menghindari tampilan yang terlalu banyak maka dipilih 

jenis jalan yang utama yakni: jalan artieri, jalan kolektor , jalur kereta api serta 

jalan lokal. 

 

Gambar 3.29 Tampilan Symbologi 

Kemudian atur symbologi sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni SNI 

Nomor 6502.2-2010 Tentang Spesifikasi Penyajian Peta Rupa Bumi Badan 

Informasi Geospasial 
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Gambar 3.30 Tampilan Pengaturan Symbologi 

u. Tampilkan batas administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku 

Sama halnya dengan symbologi jaringan jalan, maka symbologi batas 

administrasi juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dalam 

pembuatan peta ini terdapat 3 jenis batas administrasi yakni batas kecamatan, 

batas kabupaten dan batas provinsi 

 

Gambar 3.31 Tampilan Pengaturan Batas Administrasi 

v. Masukkan data DEM (digital elevation model). Lalu potong DEM dengan 

batas kabupaten rembang, search extract by mask klik satu kali, input raster 

data DEM, input raster of feature mask data, output raster pilih penyimpanan 
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data. 
 

Gambar 3.32 Tampiilan Hasil Input Data DEM 

w. Hillshade digunakan untuk menampilkan topografi wilayah Kabupaten 

Rembang. Search hillshade klik satu kali, input raster data DEM, output 

raster pilih penyimpanan data, klik oke. 

  

Gambar 3.33 Tampilan Menu Hillshade 

Kemudian atur symbologi sesuai kebutuhan, dalam pembuatan peta ini DEM 

ditampilkan dengan warna gradasi dari hijau kemuju merah kemudian diatur 

transparansi hingga 50% sehingga hillshade dapat terlihat 
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Gambar 3.34 Tampilan Pengaturan Symbologi 

x. Atur symbologi objek wisata 

Lokasi objek wisata juga ditampilkan sesuai kebutuhan, dalam 

pembuatan peta ini ditampilkan dengan simbol objek wisata. 

 

Gambar 3.35 Tampilan Simbol Objek Peta 

y. Tampilkan warna laut dengan backgroud frame 

Warna laut dalam pembuatan peta ini ditampilkan menggunakan 

background frame, hal ini dilakukan karena data batimetri dari Badan 

Informasi Geospasial tidak sesuai. Background frame ditampilkan dengan 

warna biru. Untuk mengatur background frame dapat dilakukan dengan klik 
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kanan pada layer kemudian pilih frame dan klik pada background frame 
 

 

Gambar 3.36 Tampilan Background Frame 

z. Pilih sistem koordinat layer 

Tentukan sistem koordinat yang digunakan dalam layer, hal ini akan 

menentukan grid yang nantinya akan digunakan dalam peta. Dalam 

pembuatan peta ini menggunakan sistem koordinat UTM 1984 Zona 49 S 

 

Gambar 3.37 Tampilan Koordinat Layer 
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aa.Tentukan grid yang akan dipakai 

Grid yang dipakai dalam pembuatan peta ini ada jenis yakni measure 

dan graticule yang akan menampilkan grid dengan koordinat geografis 

(derajat, menit dan detik) dan UTM (meter). 

 

Gambar 3.38 Tampilan Pilihan Grid 

Kemudian atur properti grid ada properties, langkah ini dapat mengatur 

interval grid, font yang digunakan dan tampilan garis. 
 

Gambar 3.39 Tampilan Reference System Properties 
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bb. Masukkan foto objek wisata 

Untuk menampilkan foto dalam layout dapat dilakukan dengan klik 

tools insert kemudian pilih picture 

 
 

Gambar 3.40 Tampilan Insert Picture 

Kemudian pilih file foto dari tempat penyimpanan foto 

Gambar 3.41 Tampilan Pilihan Add foto 

cc. Tambahkan penunjuk lokasi objek wisata dengan foto. 

Tambahkan garis penghubung antara foto dengan lokasi objek wisata, 

proses ini dapat dilakukan dengan klik pada drawing kemudian pilih line. 
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Gambar 3.42 Tampilan Add Drawing Line 

dd. Tuliskan judul peta 

Untuk menulis judul peta dapat menggunakan toolbar drawing 

kemudian pilih text . 

Gambar 3.43 Tampilan Toolbar Drawing Text 

ee. Masukkan orientasi peta 

Untuk menambahkan orientasi dapat menggunakan tools insert 

kemudian pilih north arrow kemudian pilih jenis simbol yang 

diinginkan 
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Gambar 3.44 Tampilan Orientasi Peta 

ff. Input skala peta 

Skala peta yang digunakan dalam pembuatan peta ini ada 2 yakni skala 

angka dan skala garis, untuk menampilkan skala peta dapat menggunakan 

tools insert kemudian pilih scale text   dan scale bar 

  
 

Gambar 3.45 Tampilan Input Skala Peta 
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gg.   Untuk menampilkan legenda peta klik icon  pada menu insert di 

toolbar atas , lalu klik next sampai beberapa kali, kemudian klik finish. 
 

Gambar 3.46 Tampilan Input Legenda Peta 

hh. Masukkan Data Frame baru untuk menambahkan Inset peta 

Untuk menambahkan inset peta dapat dilakukan dengan menambah 

layer terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan klik tools insert kemudian pilih 

data  frame . Kemudian masukkan shp administrasi kabupaten 

dan provinsi. 

  

Gambar 3.47 Tampilan Insert Inset Peta 

ii. Tuliskan sumber peta 

Sumber peta merupakan komponen yang penting, dalam pembuatan 

peta ini sumber peta berasal dari data sekunder Badan Informasi Geospasial 

dan data primer berupa data lapangan 
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Gambar 3.48 Tampilan Insert Sumber Peta 

jj. Masukkan logo Instansi dan tulis nama pembuat 

Untuk memasukkan logo instansi dapat menggunakan insert picture 

pada tools insert kemudian tuliskan pembuat peta. 
 

Gambar 3.49 Tampilan Insert Picture untuk Logo 

kk. Export peta 

Hasil peta kemudian di export, dapat dilakukan dengan klik file kemudia 

pilih export map. Kemudian beri nama file, atur lokasi penyimpanan dan 

kualitas gambar. 



49 
 

 

 

 

 

  

Gambar 3.50 Tampilan Pilihan Menu untuk Export Peta 
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PETA PERSEBARAN OBJEK WISATA KABUPATEN REMBANG 
 

 
Gambar 3.51 Peta Persebaran Objek Wisata Kavupaten Rembang 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.2 Kondisi Umum Daerah Penelitian 

Daerah yang menjadi lokasi penelitan yaitu kabupaten Remang, meliputi 14 

Kecamatan tepatnya di Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, 

Kecamatan Sarang, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sumber, Kecamatan Rembang, 

Kecamatan Pamotan, Keacamatan Kaliori, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, 

Kecamatan Sale, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sulang. Untuk lebih jelasnya 

Peta Administrasi Kabupaten Rembang bisa dilihat pada Gambar. Berdasarkan 

dari data badan pusat statistik memiliki luas keseluruhan, terdiri dari 14 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Rembang adalah 1.014,10 km² dengan jumlah penduduk 

577.000 jiwa dan kepadatan penduduknya 568,98 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya 

pembagian luas wilayah dapat di lihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Gambaran Luas Kecamatan 

No. Kecamatan Luas (km²) 

1. Kecamatan Sumber 76.73 

2. Kecamatan Bulu 102,40 

3. Kecamatan Gunem 80,20 

4. Kecamatan Sale 107,15 

5. Kecamatan Sarang 91,33 

6. Kec amatan Sedan 79,64 

7. Kecamatan Pamotan 81,56 

8. Kecamatan Sulang 84,54 

9. Kecamatan Kaliori 61,50 

10. Kecamatan Rembang 58,81 

11. Kecamatan Pancur 45,93 

12. Kecamatan Kragan 61,66 

13. Kecamatan Sluke 17,59 

14. Kecamatan Lasem 45,04 

(Sumber : Data Bps Kabupaten Rembang, 2018) 
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Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Rembang 
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4.3 Lokasi , Atraksi Keunggulan, dan Fasilitas Umum Obyek Wisata 

Di Kabupaten Rembang tersebar 13 obyek wisata yang aktif dikelola oleh 

warga setempat ataupun pemerintah daerah Kabupaten Rembang. Di sini peneliti 

akan memberikan informasi mengenai lokasi, atraksi keunggulan sekaligus 

fasilitas yang ada pada setiap obyek wisata. 

a) Pantai Karangjahe

Gambar 4.1 Pantai Karangjahe 

(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Pantai Karangjahe

Pantai karangjahe terletak di Desa Punjulharjo Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang. 200 meter sebelum memasuki lokasi obyek wisata 

Pantai Karangjahe terlihat hamparan tambak garam milik warga Desa 

Punjulharjo selain itu terdapat Gedung sekolah SD, SMP, SMA Umar Fatah. 

 Atraksi Keunggulan Pantai Karangjahe

Pantai Karangjahe merupakan pantai yang dikelola warga Desa 

Punjulharjo dan didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. 

Pantai Karangjahe buka dari pukul 06.00 WIB sampai 17.00 WIB. Biaya 

parkir Pantai Karangjahe untuk motor Rp. 3.000, mobil Rp. 8.000, elf Rp. 

10.000, bis Rp. 25.000 sampai Rp. 35.000. Keadaan pantai sangat bersih 

selain itu memiliki warna pasir yang putih dan lembut disertai pohon cemara 
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yang berjajar sehingga membuat pemandangan di sepanjang Pantai 

Karangjahe lebih indah dan asri. 

Masuk ke area Pantai Karangjahe wisatawan harus membayar tiket 

untuk parkir dimana harga tiket disesuaikan dengan jenis kendaraan yang kita 

pakai. Aksesbilitas menuju lokasi wisata Pantai Karangjahe sangat baik 

karena jalan sudah teraspal dan mempunyai 2 jalur pintu masuk dan pintu 

keluar untuk menuju lokasi wisata Pantai Karangjahe agar terhindar dari 

kemacetan, selain itu tersedia petunjuk arah agar mempermudah wisatawan 

mencari lokasi wisata Pantai Karangjahe. 

Demi memberikan kenyamanan wisatawan yang membawa kendaraan 

pribadi pengelola menyediakan parkiran yang sangat luas sehingga dari motor 

sampai bis pariwisata bisa masuk dan terparkir dengan rapi. Selain memiliki 

pemandangan alam yang indah pantai ini memiliki beberapa spot foto yang 

instagramable yang disediakan bagi wisatawan untuk mengabadikan fotonya 

dengan teman atau saudara di Pantai Karangjahe. 

Di sepanjang Pantai Karangjahe tersedia penyewaan ATV dengan 

harga sewa Rp. 50.000/30menit, pelampung dengan harga sewa pelampung 

kecil 5rb dan pelampung besar Rp. 10.000, boat balon dengan harga sewa Rp. 

20.000. Tersedia juga kereta mesin untuk keliling sekitar Pantai Karangjahe 

dengan harga naik anak – anak Rp. 5.000 dan dewasa Rp. 10.000. Di Pantai 

Karangjahe juga disediakan gazebo, payung, tikar untuk berteduh dan 

menikmati makanan yang dipesan dari warung yang ada. Di beberapa warung 

menjual kelapa muda, makanan ringan, makanan berat, dan aneka ikan laut 

bakar. 

Saat sore hari di Pantai Karangjahe kita akan melihat pemandangan 

indah yaitu matahari terbenam. Dari beberapa uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa Pantai Karangjahe memiliki daya tarik pengunjung yang 

luar biasa dari segala pemandangan alam dan layanan yang tersedia. 
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 Fasilitas Umum Pantai Karangjahe

Tabel 4.2 Fasilitas Umum Pantai Karangjahe 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat Ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 

b) Pantai Caruban

Gambar 4.3 Pantai Caruban 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Pantai Caruban

Pantai Caruban terletak di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, 

Kabupaten Rembang. Jarak jalan raya ke Pantai Caruban yaitu sekitar 800 

meter. Sepanjang jalan menuju Pantai Caruban terdapat tambak garam dan 

tambak ikan milik warga sekitar. 

 Atraksi Keunggulan Pantai Caruban

Pantai Caruban memiliki daya tarik pengunjung dengan keindahan 

alamnya yang luar biasa, pantai yang bersih, pasir yang putih ditambah 

dengan adanya pohon cemara yang tumbuh berjajar di sepanjang pantai 

membuat suasana pantai lebih asri. Sangat mudah sekali untuk menuju lokasi 
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wisata Pantai Caruban ini, ada petugas tersendiri yang mengarahkan 

wisatawan menuju lokasi wisata Pantai Caruban. 

Pantai Caruban buka dari pukul 06.00 WIB sampai 17.00 WIB. Jalur 

masuk dan keluar lokasi wisata Pantai Caruban ini berbeda agar terhindar dari 

kesulitas ketika wisatawan mengendarai kendaraannya karena jalan yang 

agak sempit. Biaya parkir di Pantai Caruban untuk motor Rp. 3.000, mobil 

Rp. 8.000, elf Rp. 10.000, bis Rp. 25.000 sampai Rp. 35.000. 

Di Pantai Caruban ini terdapat warung – warung yang menjual 

berbagai makanan untuk wisatawan, agar lebih terasa nyaman setiap warung 

menyiapkan tempat duduk berbentuk kursi ataupun tikar bagi wisatawan yang 

sedang menikmati makanan atau minuman yang dia beli di warung tersebut. 

Ada beberapa spot foto juga untuk wisatawan yang gemar mengabadikan 

setiap momennya ketika berkunjung bersama keluarga, spot yang paling 

favorit berada di jalur masuk terdapat bangunan candi dengan kepiting besar. 

Di Pantai Caruban ini juga menyediakan beberapa kebutuhan wisatawan 

untuk bersenang – senang di lokasi wisata misalkan penyewaan ATV 

dengan harga sewa Rp. 50.000/30 menit, pelampung dengan harga sewa anak 

– anak Rp. 5.000 untuk dewasa Rp. 10.000. Di Pantai memperbolehkan

kendaraan pengunjung masuk dalam lokasi wisata . 

 Fasilitas Umum Pantai Caruban

Tabel 4.3 Fasilitas Umum Pantai Caruban. 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Mushola Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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c) Rumah Oei

 Lokasi Rumah Oei

Gambar 4.4 Rumah Oei 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

Rumah oei merupakan wisata kuliner sekaligus penginapan yang ada di 

Jl. Jatirogo Desa Karangturi, kecamatan lasem, Kabupaten Rembang yang 

bernuansa bangunan kuno dengan karakter khas Thionghoa yang berusia 200- 

an tahun. 

 Atraksi Keunggulan Rumah Oei

Menurut penduduk setempat Rumah Oei ini menjadi salah satu pusat 

seni, budaya, edukasi dan kuliner di Kabupaten Rembang. Bagaimana tidak, 

bangunan kuno yang berusia 200 tahun ini memiliki daya tarik pengunjung 

yang luar biasa. Rumah Oei buka dari pukul 09.00 WIB sampai 21.00 WIB. 

Yang menjadi daya tarik dari obyek wisata kuliner ini yaitu di Rumah 

Oei terdapat warung makan di mana setiap warung memiliki julukannya 

masing – masing misalkan pasar ayodya. Pasar ayodya menjual berbagai jenis 

makanan dan minuman khas Lasem. Makanan khas Lasem dan lainnya yaitu 

kelo merico,sate serepeh, dan lontong tuyuhan sedangkan minuman khas 
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Lasem yaitu kopi lelet, sirup kawis, es degan dan lain lain. Tempat duduk 

untuk pengunjung yang memesan makana atau minuman di pasar ayodya ini 

sangat unik, masih menggunakan kursi dan meja jaman kuno dengan alas 

meja bercorak batik. 

Di courtyard tengah antara bangunan utama dan penginapan terdapat 

panggung permanen dimana setiap purnama aka nada pentas kesenian tradisi 

Thionghoa maupun kesenian yang ada di Lasem. Di bagian bangunan depan 

digunakan sebagai museum keluarga dimana terdapat silsilah keluarga Oei 

Am. Di bangunan ini menjadi salah satu favorit pengunjung untuk berfoto 

karena desain bangunan yang kuno dengan alas bangunan masih berbentuk 

semen, selain itu tatanan bingkai foto keluarga Oei Am yang sangat rapi 

digunakan pengunjung sebagai background mereka saat berfoto. 

Di halaman belakang Rumah Oei ini terdapat bangunan yang 

dinamakan Wisma Pamilie yang difungsikan sebagai penginapan atau home 

stay bagi wisatawan yang dating ke Lasem. Harga penginapannya mulai dari 

Rp. 150.000 sampai Rp. 350.000 tergantung fasilitas yang dipilih oleh 

pengunjung. Bagian belakang Rumah Oei terdapat Taman Brayat Minulya, di 

taman ini banyak spot foto yang digemari oleh pengunjung, terdapat patung, 

aneka bunga, dan kolam ikan.. Karena keadaan Rumah Oei yang asri dan 

lengkap dengan beberapa sajian kuliner dan melekatnya kebudayaan jaman 

kuno ini maka membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Rumah Oei. 

 Fasilitas Rumah Oei

Tabel 4.4 Fasilitas Umum Rumah Oei 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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d) Rumah Merah Heritage

Gambar 4.5 Rumah Merah Heritage 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Rumah Merah Heritage

Rumah Merah Heritage berada di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, 

Kabupaten Rembang. Jarak dari jalan raya Jatirogo menuju ke Rumah 

Heritage Lasem hanya 100 meter saja. 

 Atraksi Keunggulan Rumah Merah Heritage

Karena tempatnya berada di Kecamatan Lasem dimana Lasem 

mendapatkan julukan sebagai kota Tiongkok Kecil, objek wisata ini 

merupakan wisata kuliner sekaligus menyediakan penginapan dan spot – spot 

foto yang indah ini juga memiliki nuansa kebudayaan China. Rumah Merah 

Heritage buka dari pukul 09.00 WIB sampai 21.00 WIB. 

Ada beberapa hal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang 

ke obyek wisata ini misalkan Di Rumah Merah Heritage ini semua bangunan 

dicat berwarna merah ditambah dengan hiasan lampion yang mengisi setiap 

sudut bangunannya. Selain itu disetiap pintu didesain menggunakan kayu 

kuno di mana pintu tersebut terdapat tulisan dengan huruf china dan dicat 

dengan warna coklat yang mengkilat. 

Wisatawan bisa menikmati berbagai menu khas Lasem dengan harga 
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yang terjangkau misalkan gethuk, serabi, es sirup kawista dan lain-lain. Selain 

menikmati menu yang tersedia wisatawan juga bisa berfoto ria di Rumah 

Merah Heritage ini, karena banyak sekali spot foto yang estetis karena bentuk 

bangunan kunonya 

Di Rumah Merah Heritage juga menyediakan tempat penginapan atau 

home stay bagi wisatawan yang datang. Rumah Merah Heritage menyediakan 

sebanyak 6 kamar yang bersih dan juga bernuansa China kuno. Harga 

penginapan dibandrol sekitar Rp. 150.000 sampai Rp. 300.000 semalam 

sesuai fasilitas yang ditawarkan. Di area penginapan terdapat 2 barongsai 

yang dipajang dekat pintu masuk penginapan tersebut, biasanya 2 barongsai 

itu kerap dijadikan spot foto oleh wisatawan yang akan menginap. 

Di Rumah Merah Heritage tersedia juga tempat oleh – oleh yaitu batik 

tulis asli Lasem yang disusun rapi sehingga wisatawan kerap berfoto disekitar 

batik – batik yang disusun rapi tersebut. Harga kain batik tersebut berbeda 

sesuai dengan corak dan jumlah warna yang ada dikain batik tersebut. Selain 

kain batik, oleh-oleh yang disediakan yaitu aksesoris berupa gelang atau 

kalung yang berasal dari kayu, tas dari kain perca, sendal dan sepatu 

berbentuk flatshoes dari lapisan kain batik, gantungan kunci dari kain batik. 

 Fasilitas Umum Rumah Merah Heritage

Tabel 4.5 Fasilitas Umum Rumah Merah Heritage. 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Tidak ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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e) Pantai Nyamplung

Gambar 4.6 Pantai Nyamplung 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Pantai Nyamplung

Pantai nyamplung terletak di Desa Tritunggal, Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Rembang. Dari jalan raya pintura untuk menuju ke lokasi wisata 

Pantai Nyamplung hanya berjarak sekitar 800 meter saja. Sepanjang jalan 

menuju lokasi wisata Pantai Nyamplung terdapat rumah warga dan tambak 

garam ataupun tambak ikan. 

 Atraksi Keunggulan Pantai Nyamplung

Pantai Nyamplung memiliki pasir yang berwarna putih dan bertekstur 

lembut. Di sepanjang pantai terdapat pohon cemara tumbuh berjajar yang 

membuat Pantai Nyamplung menjadi lebih indah dan asri. Sebagai tempat 

berteduh wisatawan sembari menikmati keindahan alam Pantai Nyamplung 

pengelola menyediakan gazebo kayu di sepanjang Pantai Nyamplung. 

Tersedia beberapa spot foto yang instragamable cocok bagi wisatawan untuk 

mengabadikan setiap suasana bersama keluarga ataupun teman. 

Di sepanjang pantai tersedia juga warung makan dengan menu khasnya 

yaitu buah degan dan ikan bakar. Setiap tahun di Pantai Nyamplung diadakan 

sea food party oleh pemerintah daerah. Jadi diacara tersebut mengenalkan ciri 
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khas dari Pantai Nyamplung itu sendiri. Sembari menikmati sea food kita bisa 

melihat penampilan dari beberapa band. Guna menunjang sea food party ini 

panitia memasang 20 set meja kursi di sepanjang pantai dengan 10 menu 

makanan misalkan kepiting asam manis, udang rendang dan lain – lain. 

Agar wisatawan bisa berkeliling Pantai Nyamplung, pengelola 

menyediakan penyewaan ATV dengan harga Rp. 50.000/30menit. Kebutuhan 

saat berenang agar lebih aman pengelola menyediakan penyewaan ban atau 

pelampung  dengan  harga untuk  anak  –  anak  Rp.  5.000  dan  dewasa Rp. 

10.000. Yang paling menarik setiap sore pengunjung bisa melihat indahnya 

langit saat matahari terbenam. Wisata Pantai Nyamplung buka dari pukul 

07.00 WIB sampai 17.00. 

 Fasilitas Umum Pantai Nyamplung

Tabel 4.6 Fasilitas Umum Pantai Nyamplung 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Tidak ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Tidak ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 

f) Pantai Wates

Gambar 4.7 Pantai Wates 

(Sumber: Tamimi, November 2019) 
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 Lokasi Pantai Wates

Pantai Wates terletak di Dusun Wates, Desa Tasikrejo, Kecamatan 

Kaliori, Kabupaten Rembang. Dari gapura Desa Wates menuju ke lokasi 

hanya berjarak 600 meter saja. Pantai ini dekat dengan jalan pintura sehingga 

mudah di akses oleh wisatawan yang akan berkunjung. Sepanjang jalan 

menuju lokasi Pantai Nyamplung melewati tambak garam dan rumah warga, 

setelah memasuki hutan cemara menandakan sudah memasuki kawasan hutan 

cemara. 

 Atraksi Keunggulan Pantai Wates

Pantai wates memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan. Pasir 

pantai ini sangat lembut dan berwarna putih disertai warna air laut yang agak 

bening sehingga membuat mata sejuk memandang. Harga tiket masuk Pantai 

Wates ini yaitu untuk motor Rp. 3.000, untuk mobil Rp. 8.000, untuk elf Rp. 

10.000, untuk bis Rp. 25.000 sampai Rp. 35.000. Akses jalan menuju ke 

lokasi Pantai Wates sudah bisa dimasuki mobil sampai bus pariwisata dengan 

membedakan pintu masuk dan pintu keluar bagi wisatawan. Area parkir 

Pantai Wates cukup luas dan mempermudah wisatawan yang membawa 

kendaraan pribadi. 

Di Pantai Wates ini tersedia beberapa penyewaan misalkan ATV 

dengan harga sewa Rp. 50.000/30 menit, pelampung dengan harga sewa Rp. 

10.000, tikar dengan harga sewa Rp. 10.000 selain itu tersedia penyewaan 

kapal menuju Pulau Gede maksimal 10 orang dengan harga Rp. 300.000. 

pengelola menyediakan gazebo di sepanjang pantai agar wisatawan bisa 

menimati keindahan pantai sembari berteduh. Tersedia juga warung makan 

dan toko oleh – oleh. 

Bagi wisatawan yang ingin berfoto disediakan juga spot foto yang 

instagramable misalkan love wates dengan background pemandangan 

lautnya, dan jembatan yang menjorok ke laut dihiasi kayu besar yang dicat 
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warna – warni berbentuk Love. 

Yang paling menarik di Pantai Wates terdapat hutan cemara yang 

membuat Pantai Wates lebih terlihat asri dan indah, di mana hutan cemara 

tersebut menjadi tempat favorit pengunjung untuk berteduh dan berfoto 

sembari menikmati keindahan Pantai Wates itu sendiri. Wisata Pantai Wates 

buka dari pukul 07.00 WIB sampai 17.00. 

 Fasilitas Umum Pantai Wates

Tabel 4.7 Fasilitas Umum Pantai Wates 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 

g) Jembatan Merah Hutan Mangrove

Gambar 4.8 Jembatan Merah Hutan Mangrove 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Hutan Mangrove

Jembatan Merah Hutan Mangrove berada di Dukuh Kaliuntu, Desa 

Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dari pusat Kota 
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Rembang ke arah timur menuju Lasem akan ada papan tulisan besar 

“Jembatan Merah Hutan Mangrove”. Dari gapura menuju ke Jembatan Merah 

Hutan Mangrove berjarak 800 meter. 

 Atraksi Keunggulan Jembatan Merah Hutan Mangrove

Yang menjadi daya tarik dari obyek wisata ini adalah, Jembatan Merah 

Hutan Mangrove terdapat 6 jenis tanaman mangrove yaitu Rizhopora Spp, 

Rizhopora Apiculate, Avicenia Marina, Avicena Alba, dan Xlorapus Spp. Ada 

beberapa flora maritime misalkan, biawak, burung blekok, elang laut, dan 

burung hantu. 

Di sepanjang Jembatan Merah Hutan Mangrove terdapat jembatan dari 

kayu yang dicat dengan warna merah merona sehingga jembatan terlihat 

mencolok ketika dilihat. Terdapat beberapa gazebo di ujung jembatan untuk 

berteduh para pengunjung. Di Jembatan Merah Hutan Mangrove terdapat 

beberapa spot foto misalkan rangkaian kayu berbentuk cinta, ayunan dari 

kayu dll. Biaya masuk ke Jembatan Merah Hutan Mangrove hanya Rp. 2000 

saja. Wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove buka dari pukul 07.00 WIB 

sampai pukul 17.00 WIB. 

 Fasilitas Umum Jembatan Merah Hutan Mangrove

Tabel 4.8 Fasilitas Umum Jembatan Merah Hutan Mangrove 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Tidak Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Tidak Ada 

4. Toilet Tidak Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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h) Dampo Awang Beach

Gambar 4.9 Dampo Awang Beach 

(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Dampo Awang Beach

Dampo Awang Beach terletak pada Desa Tasik Agung, Kecamatan 

Rembang, Kabupaten Rembang. Obyek wisata Dampo Awang Beach terletak 

di pinggir jalan pintura tepatnya di samping Gedung balai kartini. 

 Atraksi Keunggulan Pantai Dampo Awang Beach

Dampo Awang Beach merupakan obyek wisata yang mempunyai daya 

tarik yang baik bagi wisatawan karena akses menuju lokasi sangat mudat 

disamping itu Dampo Awang Beach memiliki fasilitas yang lengkap dengan 

harga tiket masuk yang terhitung tidak mahal. Di obyek wisata Dampo 

Awang Beach terdapat kebun binatang mini, di kebun binatang mini tersebut 

terdapat beberapa hewan yaitu buaya, ular, kura-kura dan lain lain. 

Wisata ini tidak untuk orang dewasa saja, tetapi juga cocok untuk anak- 

anak karena tersedia wahanan bermain bagi anak-anak seperti odong-odong, 

kereta, mandi bola dan lain-lain. Untuk melihat keindahan lautnya di lokasi 

wisata ini terdapat jembatan serta gazebo yang menjorok ke arah laut di mana 

di dalam gazebo tersebut terdapat jangkar legenda milik Dampo Awang 

jaman dahulu. Selain itu terdapat penyewaan perahu wisata menuju Pulau 
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Gede dan Pulau Gosong. 

Dampo Awang Beach menyedia kan panggung hiburan di mana setiap 

hari minggu terdapat live music dengan genre yang berbeda-beda untuk lebih 

menghibur wisatawan. Dampo Awang Beach juga menyediakan permainan 

flying fox untuk dewasa dan anak-anak dengan harga Rp. 25.000 sampai Rp. 

30.000 saja. Di sepanjang jalan pintu masuk wisata terdapat took olwh-olwh 

yang berbentuk baju, celana, accecoris, dan lain-lain. Yang paling diminati 

oleh wisatawan yaitu kolam renang Dampo Awang Beach yang memiliki 2 

kriteria untuk dewasa dan untuk anak-anak dengan harga tiket masuk kolam 

renang yaitu. 

Setiap tanggal 21 april di Dampo Awang Beach terdapat perayaan hari 

kartini selama 7 hari di sekitar lokasi wisata, di sana banyak sekali pedagang 

pakaian, jajan, dan lain-lain. Selain itu terdapat pertunjukan khas daerah 

Kabupaten Rembang juga. Di saat itulah wisatawan yang berkunjung ke 

Dampo Awang Beach sangat membludak.yang menarik lagi terdapat 

pertunjukan seni yang dipentaskan oleh penggiat budaya di Kabupaten 

Rembang. Ketika sore hari wisatawan bisa menikmati keindahan pelabuhan 

Tasik Agung dan matahari terbenam dari gazebo jembatan yang menjorok ke 

laut. Pada suasana sore tersebut biasanya wisatawan berlomba-lomba untuk 

mengabadikan foto Bersama teman atau keluarganya. 

 Fasilitas Umum Dampo Awang Beach

Tabel 4.9 Fasilitas Umum Dampo Awang Beach 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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i) Museum Kartini

Gambar 4.10 Museum Kartini 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Museum Kartini

Museum Kartini ini terletak di Jalan Gatot Subroto Desa Kutoharjo, 

Kabupaten Rembang dab berada di Kawasan Kantor Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora). Dari jalan pantura 

menuju Museum Kartini berjarak 300 meter dari gapura. 

 Atraksi Keunggulan Museum R.A Kartini

Museum ini mampu menarik wisatawan karena menyimpan koleksi 

peninggalan salah satu pahlawan bangsa yang bernama R.A Kartini selain itu 

signifikansi museum R.A Kartini terlihat dari desain arsitekturnya khas Jawa 

dengan pendopo besae yang berada di depannya. Tetapi ada unsur colonial 

dari bangunan itu, yaitu pada bagian dasarnya terdapat umpak. Balok-balok 

penyangga atap dicat warna hijau dan kuning. 

Di antara pendopo dan ruang utama terdapat foto reproduksi R.A yang 

berukuran cukup besar dengan bingkai berwarna emas dan bagian bawahnya 

di hiasi kuntum bunga. Di sebuah kamar sebelah kiri terdapat satu ranjang 

kayu berukir. Satu meja berbentuk persegi Panjang dengan marmer pada 

bagian atasnya. 
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Ada berbagai macam koleksi peninggalan di kamar R.A Kartini yang 

dapat pengunjung nikmati di Museum Kartini seperti keramik peralatan 

rumah tangga, ukiran kayu jati, tempat tidur, mesin jahit, meja makan beserta 

piring, meja rias hamper sama berbentuk seperti trapezium dimana di atas 

meja tersebut terdapat cermin berbentuk lingkaran yang digantungkan pada 

dinding, tempat perawatan bayi, bothekan atau tempat jamu, sepasang rono 

penyekat dari kayu yang merupakan hadiah dari ayah R.A Kartini. Selain itu 

terdapat koleksi foto R.A kartini, lukisan serta jejak informasi yang 

menceritakan perjuangan R.A Kartini pada masa itu. 

Menariknya, wisatawan juga bisa melihat tulisan asli R.A Kartini 

menggunakan Bahasa Belanda. pada kertas yang masih dalam kondisi baik 

serta buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang merupakan kumpulan surat – 

surat R.A Kartini kepada sahabat – sahabatnya. Ada salah satu ruangan juga 

dimana ruangan itu terisi penuh dengan quotes – quotes R.A Kartini. Di 

kamar mandi terdapat bathub peninggalan R.A Jartini yang kondisinya masih 

sangat bagus, bathup ini berwarna putih dengan air kran yang berbentuk 

tembaga. Dan banyak sekali barang-barang milik R.A Kartini yang ada di 

museum. Dari beberapa hal keunikan dari Museum R.A Kartini, akhirnya 

memberikan daya tarik bagi wisatawan dalam maupun luar negeri karena 

Museum R.A Kartini selain menjadi wisata sejarah juga menjadi wisata 

edukasi. 

 Fasilitas Umum Museum R.A Kartini

Tabel 4.10 Fasilitas Umum Museum R.A Kartini 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Tidak Ada 

3. Oleh – oleh Tidak Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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j) Pasar Brumbung

Gambar 4.11 Pasar Brumbung 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Wisata Pasar Brumbung

Pasar Brumbung terletak di Dukuh Randugosong, Desa Banggi, 

Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Di sepanjang jalan menuju Pasar 

Brumbung terdapat sawah-sawah milik warga sekitar. 

 Atraksi Keunggulan Pasar Brumbung

Pasar Brumbung merupakan obyek wisata yang menampilkan gaya 

pasar jaman90-an. Pasar Brumbung buka dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 

17.00 WIB. Yang membuat wisatawan tertarik dengan wisata ini yaitu dari 

bentuk warung, makanan dan minuman yang dijual semuanya bernuansa 

tempo jaman dulu. Penjualpun mengenakan pakaian adat Jawa seperti kebaya 

jaman dulu. 

Ada tata caranya saat kita akan membeli beberapa jajanan yang 

ditawarkan, wisatawan harus menukar uangnya menjadi uang koin terlebih 

dahulu. Uang koin kayu di tempat ini diberinama Mbrumbung. Besarannya 

ada 10 macam, mulai dari Mrumbung 1, sampai dengan Mbrumbung 10 yang 

paling besar. Setiap satu koin Mbrumbung dihargai dengan Rp 1000 rupiah, 

Mbrumbung 2 Rp 2000, dan seterusnya sampai dengan Mbrumbung 
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10.Tujuannya agar transaksi yang dilakukan di Pasar Brumbung ini benar- 

benar terasa pada jaman dahulu. 

Harga dari jajanan yang ditawarkan tidah mahal mulai dari 3000 saja, 

jajanan tersebut yaitu tiwul, gethuk, enthek, kethan, nasi jagung dan lain lain. 

Sedangkan minumannya yaitu es cendol dawet, es campur, es sintetis, es sirup 

kawista dan lain lain. Ketika uang koin yang ditukar tidak habis bisa 

ditukarkan kembali menjadi uang rupiah. 

Semua benda yang ada di Pasar Brumbung berbahan baku dari kayu 

dan dibentuk berbagai macam jenis hiasan agar wisatawan bisa berfoto ria 

sembari menikmati semua jajanan yang ada. Pasar Brumbung ini terletak di 

lahan yang ditumbuhi pohon-pohon jati yang tinggi, jadi ketika daun-daun 

pohon jati tersebut gugur lebih terlihat unik. Ketika semua yang ada di Pasar 

Brumbung di desain menggunakan kayu dipadukan dengan daun-daun pohon 

jati yang kering berwana kecoklatan. Di Pasar Brumbung juga menyediakan 

permainan jaman dulu misalkan enggrang, engklek, dan lain sebagainya. 

 Fasilitas Umum Pasar Brumbung

Tabel 4.11 Fasilitas Umum Pasar Brumbung 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Tidak Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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k) Wana Wisata Bulu Mantingan

Gambar 4.12 Wana Wisata Bulu Mantingan 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Wana Wisata Bulu Mantingan

Obyek wisata ini terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Bulu, 

Kabupaten Rembang. Kurang lebih berjarak 24 km dari kota Rembang ke 

arah selatan jurusan Kabupaten Blora. Wana Wisata Bulu Mantingan ini 

berada di kawasan hutan jati. 

 Atraksi Keunggulan Wana Wisata Bulu Mantingan

Wana Wisata Bulu Mantingan merupakan obyek wisata yang dikelola 

oleh Perum Perhutani. Wisata ini memiliki beberapa keunggulan yang 

mempunyai daya tarik bagi wisatawan. Wana Wisata Bulu Mantingan buka 

dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Wana Wisata Bulu 

Mantingan menyuguhkan tempat wisata alam yang menawarkan kesejukan 

dan keindahan sebuah hutan yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat 

dijadikan tempat alternative dalam berlibur. 

Daya tari dari Wana Wisata Bulu Mantingan ini yaitu kolam renang, 

dimana disediakan kolam renang untuk dewasa dan anak-anak, selain itu 

terdapat waterboom yang lumayan besar sebagai fasilitas pendukung dari 

kolam renang itu sendiri, wisatawan juga dapat melihat penangkaran rusa 
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totol, burung merak dan hewan lainnya selain itu terdapat playground yang 

biasanya menjadi tempat favorit anak-anak. 

Disediakan juga tempat berolahraga yaitu lapangan untuk bermain 

tenis. Karena suasananya yang rindang dan sejuk, Wana Wisata Bulu 

Mantingan juga menawarkan fasilitas untuk perkemahan, biasanya fasilitas 

ini sering digunakan oleh pelajar dan mahasiswa. Yang paling menarik Wana 

Wisata Bulu Mantingan menyediakan Gedung serba guna, biasanya Gedung 

tersebut dipergunakan untuk acara pertemuan, acara nikahan, acara ulang 

tahun dan lain lain. 

Di Wana Wisata Bulu Mantingan wisatawan juga dapat menikmati 

fasilitas dan keindahan alam dari Wana Wisata Bulu Mantingan dengan 

berfoto, wisata ini memiliki spot foto alami dan juga buatan. Ketika 

wisatawan mengalami kesulitas ataupun lainnya disediakan sebuah pusat 

informasi untuk memberikan layanan informasi bagi wisatawan. Bagi 

wisatawan yang datang dari luar kota tidak perlu kebingungan untuk mencari 

penginapan, Wana Wisata Bulu Mantingan menawarkan 3 penginapan 

dengan harga terjangkau sesuai fasilitas penginapan yang ada. Selain 

digunakan sebagai tempat wisata alam, Wana Wisata Bulu Mantingan juga 

menjadi wisata edukasi bagi anak-anak TK mereka diperkenalkan dengan 

hewan-hewan yang ada di penangkaran dan juga mereka bisa bermain di 

playground tersebut. 

 Fasilitas Umum Wana Wisata Bulu Mantingan

Tabel 4.12 Fasilitas Umum Wana Wisata Bulu Mantingan 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Tidak Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parker Ada 



74 

l) Pasujudan Sunan Bonang

Gambar 4.13 Pasujudan Sunan Bonang 
(Sumber: Tamimi, November 2019) 

 Lokasi Pasujudan Sunan Bonang

Pasujudan Sunan Bonang berada di Desa Bonang, Kecamatan Sluke, 

Kabupaten Rembang. Letaknya 17 km di sebelah timur kota Rembang 

jurusan Jawa Timur. Obyek wisata ini persis berada di pinggir jalan pantura 

tepatnya berada di depan pesisir Pantai Binangun. 

 Atraksi Keunggulan Pasujudan Sunan Bonang

Obyek wisata Pasujudan Sunan Bonang ini merupakan wisata religi 

yang ada di Kabupaten Rembang. Dimana obyek wisata tersebut merupakan 

makam dari Sunan Bonang dan Putri Cempo sehingga seringkali dikunjungi 

oleh wisatawan yang berjulukan “wali songo”. Beberapa hal yang dapat 

membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Pasujudan Sunan Bonang 

yaitu yang pertama karena terdapat makam Sunan Bonang dan Putri Cempo 

sebelum memasuki area makam kita harus melewati 1000 anak tangga. 

Di mushola Pasujudan Sunan Bonang terdapat kamar besar yang 

dalamnya berisi 4 batu besar yang berbentuk datar konon katanya 

dipergunakan oleh Sunan Bonang sebagai alas untuk sholat dan lainnya dalam 

hal beribadah. Yang menjadi daya tarik dari batu tersebut adalah nampak 
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sekali bekas kaki, tangan, dan jidad dari Sunan Bonang. Di setiap bulan selo, 

hari rabu pahing Di Pasujudan Sunan Bonang terdapat Bonangan yaitu hall 

Sunan Bonang atau nyekar bersama di makam Sunan Bonang. Di bulan selo 

hari rabu pahing tersebut Pasujudan Sunan Bonang didatangi wisatawan religi 

dari berbagai daerah. 

Di Pasujudan Sunan Bonang terdapat benda keramat yang bernama 

bendhe becak yang berbentuk gong kecil dimana sampe sekarang benda 

tersebut dirawat oleh juru kunci Pasujudan Sunan Bonang. Setiap bulan 10 

besar dilakukan budaya pemandian bendhe becak setiap tahunnya. Di ujung- 

unjung tempat parkir terdapat penjual oleh-oleh khas Bonang yaitu berupa 

ikan asin, accecoris jaman dahulu seperti kris, gamelan kecil, dan lain-lain. 

 Lokasi Wisata Pasujudan Sunan Bonang

Tabel 4.13 Fasilitas Umum Pasujudan Sunan Bonang 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 

m) Obyek Wisata Pantai Balongan

Gambar 4.14 Obyek Wisata Pantai Balongan 

(Sumber: Tamimi, November 2019) 
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 Lokasi Obyek Wisata

Pantai Balongan yang berada di Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang ini berada lebih kurang 30 Km arah timur dari Kota 

Rembang atau lebih kurang 15 Km dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. 

 Atraksi Keunggulan Obyek Wisata Pantai Balongan

Obyek Wisata Pantai Balongan merupakan pantai yang memiliki 

kurang lebih seribu tanaman cemara yang membuat Pantai Balongan menjadi 

asri. Pantai Balongan buka dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB 

dengan harga tiket Rp. 5000 untuk motor, Rp. 10.000 untuk mobil, Rp. 20.000 

bus. Selain memiliki kurang lebih seribu cemara Pantai Balongan juga 

memiliki beberapa atraksi keunggulan untuk menarik wisatawan diantaranya 

yaitu Pantai Balongan menyediakan beberapa gazebo di sepanjang pantai 

agar wisatawan bisa duduk berteduh dan bersantai menikmati pemandangan 

Pantai Balongan, jadi wisatawan tidak merasakan terik matahari secara 

langsung. 

Terdapat beberapa spot foto yang kekinian untuk wisatawan yang ingin 

mengabadikan setiap moment kebersamaannya saat berada di Pantai 

Balongan. Di sepanjang pantai berdiri beberapa warung yang menjual 

beberapa jenis makanan dan minuman, makanan yang khas di Kragan yaitu 

rujak petis dimana setiap warung menyediakan menu tersebut. Di Pantai 

Balongan juga terdapat penyewaan ATV, rumah balon dan lain-lain. 

 Fasilitas Umum Pantai Balongan

Tabel 4.14 Fasilitas Umum Pantai Balongan 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Tidak,Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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n) Makam RA Kartini

 Lokasi Wisata Makam RA. Kartini

Makam RA. Kartini terletak di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten 

Rembang. Lokasi makam berada di sebuah bukit tepat di belakang kantor 

kecamatan Bulu. Adapun kompleks makam berada di jalur utama Kabupaten 

Rembang dan Kabupaten Blora. 

 Atraksi Keunggulan Makam RA. Kartini

Yang menjadi daya tarik dari makam RA. Kartini yaitu mengingat 

beliau merupakan pelopor pergerakan emansipasi perempuan di Indonesia. 

Makamnya berada di perbukitan, bisa dijangkau dengan berjalan kaki sejauh 

200 meter. ketika berjalan wisatawan disuguhi pepohonan yang rindang 

sehingga membuat suasana makam menjadi sejuk. Makam RA Kartini di 

kelilingi pagar besi dan bentuk bangunannya mengadopsi rumah joglo khas 

jawa. Nissan RA. Kartini Berlapis marmer italia. 
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 Fasilitas Umum Makam RA. Kartini

Tabel 4.15 Fasilitas Umum Makam RA. Kartini 

No. Fasilitas Ada/tidak ada 

1. Tempat ibadah Ada 

2. Warung Ada 

3. Oleh – oleh Tidak,Ada 

4. Toilet Ada 

5. Tempat parkir Ada 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian terhadap pemetaan wisata di Kabupaten Rembang, 

dapat disimpulkan: 

a. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten

Rembang terdapat 15 objek wisata yang aktif dan dikelola dengan baik yaitu

Pantai Karangjahe, Pantai Caruban, Pantai Nyamplung, Pantai Wates, Rumah

oei, Rumah Merah Heritage, Makam Pasujudan Sunan Bonang, Pantai

Balongan, Makam RA. Kartini, Wana Wisata Bulu Mantingan, Museum RA.

Kartini, dan Jembatan Merah Mangrove.

b. Di setiap objek wisata memiliki atraksi keunggulan untuk menarik wisatawan

yaitu objek wisata yang memiliki keunggulan keindahan alamnya yaitu Pantai

Caruban, Pantai Karangjahe, Pantai Balongan, Pantai Wates, Pantai

Nyamplung, Wana Wisata Bulu Mantingan, Dampo Awang Beach.

Keunggulan objek wisata karena buatan manusia yaitu Rumah Merah

Heritage, Rumah Oei, Pasujudan Sunan Bonang, Jembatan Merah Mangrove,

Pasar Brumbung, Makam RA Kartini, Muesum Kartini.

c. Objek wisata yang memiliki fasilitas yang memadai yaitu Pantai Caruban,

Pantai Karangjahe, Dampo Awang Beach, Rumah Oei, Rumah Merah

Heritage, Wana Wisata Bulu Mantingan, dan Pasujudan Sunan Bonang.

d. Pembuatan peta persebaran objek wisata di Kabupaten Rembang

menggunakan software Arcgis 10.5 dengan melalui 3 tahapan yaitu input,

proses dan ouput. Terdapat banyak kelebihan dalam penggunaan software ini

diantaranya dapat membuat peta digital dengan akurat dan fasilitasnya

memadai.

e. Pengambilan titik Koordinat wisata kuliner dilakukan menggunakan aplikasi

Smartphone yaitu UTM Geo Map dengan cara cukup mudah.
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian pemetaan persebaran objek wisata 

Kabupaten Rembang, peneliti dapat menyarankan agar: 

a. Perlu adanya data wisata agar wisatawan mengetahui lokasi, atraksi

keunggulan, dan fasilitas umum setiap objek wisata terutama bagi pendatang

baru.

b. Perlu adanya penyajian peta tematik berupa peta dengan menampilkan

keterangan letak sebagai informasi bagi masyrakat pendatang.

c. Lebih menonjolkan atraksi keunggulan setiap objek wisata untuk menarik

wisatawan.

d. Menyediakan fasilitas umum yang lengkap untuk kenyamanan wisatawan

yang datang.

e. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan promosi dalam bidang

pariwisata, salah satunya yaitu dengan menyajikan informasi kepariwisataan

menggunakan SIG sehingga data yang disajikan lebih baik dan mudah

dimengerti oleh wisatawan.
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